


V

Wi:-,\



;:.::^*..

'-'^V/'m
¥a^x.

j^

.^^-^'^





CAMBEIM BIBLIOGRAPHY.



Digitized by the Internet Archive

in 2007 with funding from

IVIicrdsoft Corporation

http://www.archive.org/details/cambrianbibliogrOOrowiuoft



CAMBRIAN BIBLIOGRAPHY:

CONTAIKINa

AN ACCOUNT OP THE BOOKS PRINTED IN THB WELSH
LANGUAGE, OR RELATING TO WALES, FROM THB TEAR 1546 TO THB IND

OP THE EIGHTEENTH CENTURY. WITH BIOGRAPHICAL NOTICES.

BY THE LATB

fQWILYM LLEYN).

EDITED AN ENLARGED

BY THE REV. D. SILYAN EYANS, B.D

Rector of Llan ym Mawddwy, Merioneth,

LLANIDLOES:

PRINTED AND PUBLISHED BY JOHN PRYSE.

1869.





THE PUBLISHER TO THE READER.

Upwards of forty years ago the Rev. William Rowlands, a

Wesleyan Minister stationed in Wales, began the compilation of a

Register of Books puLlished in the Principality, or having reference

thereto. After many years labour and diligent research, a Pro-

spectus was issued, proposing to publish the work in one volume

at fifteen shillings. Although an energetic canvass was made
throughout the Principality, the number of orders obtained were

not sufficient to encourage Mr. Rowlands to place his MSS.
in the hands of a printer. Some portions of the work were

however published in the Traethodydd, and of their value a re-

viewer in the Athenaum wrote thus:—*It yields the fruit of well-

directed research, comprises a large amount of interesting matter,

and furnishes the best possible aid to collectors of books, and
to liistorians who may desire to treat either of the general

or particular history of the period: with respect to Welsh
affairs, as well as to Welsh literature, it is absolutely invalu-

able. We hope that the Author will continue his labours, and
render his catalogue and commentaries complete to this third

century.' All that the Author lived to complete; but it was not

imtil some time after his death that steps were taken to ensure its

publication. The Publisher has to thank Mrs. Rowlands and her

joint trustee, T. G. Jones, Esq., of Llansaintffraid, for more than

one act of kindness on their part; he has also to thank the learned

Editor for his valuable and willingly given assistance. It was once

intended to prefix to this work a short biography of its Author; but

his son-in-law, the Rev. R. Morgan, having done that in a very

interesting series of papers publislied in Yr Eurgratcn Wealeyaidd^

for 1868, there did not appear any necessity for carrying out tLat

intention. The Subscribers who have helped to publish tliis work
are most gratefully thanked for their assistance. Many who gave

their names as Subscribers have "been removed to another world.
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anil some have been lost eight of by the whirl of circumstarices;

that, however, has not been considered a sufficient reason for

omitting their names from the List of Subscribers, which has been

printed from the Author's own Subscription Book, with such addi-

tions as the Publisher has been able to make thereto. Much has

been said respecting Welsh literature. Now and then an English

penny-a-liner has declared that * there is nothing in Welsh worth

reading.* To assertions of that kind the pages which follow will

form the most effective reply. It is worthy of note that the List of

Subscribers to this work comprises the names of men who fill some

of the highest stations in life; and equally worthy of note is the

fact that a fair proportion of the Subscribers are men who *eam

their bread by the sweat of their brow.* A Monmouthshire Collier

was the first person who gave liis name as a subscriber to Hyfryddiaeth

y Cymry. Xn no country will there be found a peasantry who are

more addicted to reading than those that inhabit the mountains

and valleys of Cambria. The Rev. John Blackwell, B.A., when

addressing a bardic assembly, held at Denbigh in the year 1828,

which numbered a distinguished member of the present Royal

Family of Great Britain, g^ve utterance to these words:— 'It is a

fact not generally known beyond the confines of the Principality,

that our montlily press issues out no fewer than fourteen periodicals,

and what is an anomaly in the history of literature, to the pages of

these the peasantry are almost the only contributors. And what

has been the result ? Jjook to our cottages ; there is scarcely a shelf

without its magazine and its Bible. Indeed were I requested to

point out the most striking feature of the Principality, I would not

speak of the wooded glen that echoes the sounding cataract, or the

blue lake that chequers the mountain scenery. I would mention

none of Nature's beauties—nor would I allude to the stupendous

works of art that link our shores—I would fix my finger upon a

bold, virtuous, and inteUigont peasantry, who love their God and

honour their king,—a peasantry with whom justice has sometimes

to adjust her balance, but seldom to exert her sword.'

J. P.
Llaxidloes,

July 12M, 1S69.



LLTFETDDIAETH T CTMRT.





LLYFRYDDIAETH Y CYMRY:

yn ctnnwys

hanes y llyfrau a gyhoeddwyd

tn yr uith gymraeo, ac mewn pebthynas i gymru

a'i thrigolion, o'r flwyddyn 1546 hyd y flwyddyn 1800; gyda

chofnoda0 bywgraffiadol am eu hawduron, eu cyfieithwyr,

Eu hargraffyddion, a'u CYHOEDDWYR.

OAN Y DIWEDDAR

{Bapr^* WiHiem jl^otDlBn&s

(GWILYM LLEYN);

GYDA CHWANEGION A CHTV\'E1RUDAU

GAN Y PAECH. D. SILVAN EVANS. B.D,

Periglor Llom ym Ma/wddwy, Meirion.

LLANIDLOES:

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GA^ JOHN PRYSE.

18 6 9.





I

NAWDD LLENORION CTMRU

Y

CTFLWYNTR Y GWAITH HWN AR LYFRYDDIAETH GWLAD EU

GENEDIGAETH,

GAN

EU HUPUDDAF WASANAETHYDD,

Y CYHOEDDWR.





HYSBYSIAD.

Ymgymmekais a golygu j gwaith hwn trwy j wasg yn ol djmun-'

iad neillduol yr Awdwr ; ac ymaflais yn y gorchwyl gyda mwy o

barodrwydd o herwydd fy mod yn awyddus am ei weled yn

argraflfedig.

Gan fod yi' Awdwr yn ei Ragdraith wedi rhoddi hanes led gyflawn

am Lyfryddiaeth Gymreig hyd ei amser ef, a phob hysbysrwydd

angeni'heidiol yng nghylch yr hyn a wnaeth yntau yn y gangen hon

o lenoriaeth, nid oes achos i mi ddy^vedyd dim ar wedd rhagym-'

adrodd cyffredinol i'r gwaith ; ond y mae ychydig nodiadan yn ofynol

gyda golwg ar fy mherthynas i ag ef.

Cyhoeddir y g^vaith cyssefin yn ei gyflawnder didalfyr, megys y
gadawodd yr Awdwr ef : ni wnaethpwyd ynddo ddim cyfnewidiadau,

oddi eithr cyweirio enwau y llyfrau,ail ffurfio ambell frawddeg drwstan,

aneglur, neu anorphenedig, ac arfer yn achlysurol air neu ymadrodd
Cymreig yn He rhai Seisonig. Gorfiiwyd hefyd adael allan ambell

synwyreb o ddiffyg medm darllen y llawysgrifen ; ac mewn rhyw
ddau neu dri o fanau dilewyd ychydig frawdde^n am y tybid y
bnasai yr AwdwT ei hnn, ar ol pwyllog ystyriaeth, yn gwneuthTir yr

un peth. Rhoddir y Chwanegion golygyddol, gan mwyaf, rhwng
crymfachau,* ac, yn gyffredin, oddi gerth yn enwau y llyfrau, mewn
Uythyren fanach na'r rhelyw o gorff y gwaith : ond yn enwau y llyfr-

<m nis gellid gwneuthur y gwahaniaeth hwn, pan y ceid hwynt mewn
rhyw ddull wedi eu cofrestru yn y gynysgrifen. Cyfnewidiwyd a

* Gwnaed cryn chwanegion at y Ddangoseg heb un nod gwahan ; ac yn y
cyfeiriadau gosodwyd d.f. ( = dan y liwyddyn) rhwng rhif yr erthygl a rhifnod-
au blwyddyn ymddangosiad y Ilyfr. Ownaei y chwanegiad olaf hwnyn benaf
er mwyn cadw y ffu^rau yn fwy ar walian oddi wrth e i gilydd. Cliwanegwyd
hefyd, mewn lluaw3 o fauau, biyg neu faint y llyfrau, yr hyn ni waai yr
Awdwr ond yn aniyuych.
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chyweiriwyd y cyfryw pa bryd bynag y gwelid hwynt yn anghy^awn,

neu yn anghywir, a chenyf finnau, o fewn fy nghyrliaedd, foddion i'w

diwygio. Ac yn hyn mi a gymmerais lafur dii-fawr, er nad oes ond

ychydig o'i ol yn amlwg i'r darllenydd cyffredin ; canys, cyn belled

ag yr wyf wedi cael cyfleusdra i gyniharu y llyfrati en. hunain a'u

henwau megys y maent wedi eu cofrestm gan yr Awdwr, nid wyf
wedi cyfarfod a chymmaint ag nn cofnod yn bollol gywir. Y mae
rhai yn anuywio 11awer, ac ereill ychydig; ae y mae rhai yn gya-

nwysedig mewn llythyraeth a gwaliannodiaeth, yn hytrach nag

mewn geirian neu ymadroddion : ond ni ddygwyddodd i mi gyfarfod

ag un heb ryw gymmaint o gyfnewidiad ; er mai amcan ac ymgais

yr Awdwr ydoedd adysgrifenn pob enwad, gydag eithaf manyldeb,

Toiegjs y ceid ef yn argraffedig.*

Gellir gwneutliur cyffelyb eylw mewn perthynas i'r dyfyniadau

nen enghreiffbian a roddir yn achlysurol allan o wahanol lyfrari ; nid

oes neb o honynt wedi en dadysgrifenu yn hoUol fel y maent i'w

gweled yn y g^veithian cyssefin. Ym mhob aragylchiad o'r fath, yr

un modd ag yn y teitlan, mi a adferais y cyfan yn ofalus, pa bry«l

bynag y byddai y llyfrau yn fy meddiant, neu ym meddiant fy

nghyfeillion, yn fy ngalluogi i wneuthur hyny ;t ond mewn cryn

nifer o'r erthyglau nid oedd genyf ond eu gadael megys yr oeddynt

yn y gynysgrifun, er ei bod yn hywel wrtli eu gweddnod eu bod yn

rhwym o fod i raddau mwy neu lai yn anghywir. Prin y mae eisieu

crybwyll fod pob cyfnewidiad o'r fath wedi cael ei wneuthur yn an-

fwriadol gan yr Awdwr, ac -vveithiau, hwyrach, yn anocheladwy; ac

nad ydynt yn effeithio nemawr ar wir werth y gwaith.

Pan ddygwyddo i'r Awdwr, yn amryfus, gofnodi Uyfr nad argraff-

wyd erioed mo bono, yn hytrach na'i adael allan, ac felly taflu y rhif-

nodiadau a'r cyfeiriadau i annhrefii, gadawyd iddo yn ei le, a gosod-

* Y 'mae rhai cyfnewidiadau y byddai yr Awdwr bron bob amsor yn eu
gwneuthur; megys, er enghraitft, troi 'Llyfr Gweddi GyfFredin' yn ' Llyfr y
Weddi Gyffredin ;' • argra/>/m ' yn * argra^u ; ac ami^'w fan bethau cyffelyb,

Wrth adysgrifenu mae yn naturiol ddigon i ddyn syrthio yn ddiarwybod iddo i'w

lythyraeth arferol ei hvm; ond gyda golwg ar im o'r enghreifftiau a grybwyll-

wyd, gellir nodi mai argrapAu (nid argra/u) oedd orgrafF gyffredin yr Awdwr
yn y gair dan sylw, pan na byddai yn adysgrifenu ar^affebion llyfrau ; ac os

ceid argra/>Au o gwbl yn y gynysgrifen, gellid bod braidd yn sicr mai argra/fu

ydoedd y dull yn y llyfr a ddyfynid. >(id wyf yn cofio yr arferid llythyru y
gair hwn ag^ hyd o fewn >ti agos i derfyn y l&fed ganrif ; ac nid yn fynych yn

y cyfnod hwnw, oddi eithr ar y llyfrau a ddeuent allan o argraffdy Ross, yng
Nghaerfyrddin.

+ Heblaw y llyfrau ar fy estyll fy hun, a'r enwau a gofrestrwyd genyf o bryd
i bryd yn ystod llawer blwyddyn, cefais gyfleusdra fwy nag unwaith i ym-
gynghori 9, llyfrau y diweddar Barchedig Gwallter Mechain, y rhai sydd yn
awr ym Mhenmaen Dyfi, ger Machynlleth ; a dyfynais enwau y rhan fwyaf o

weithiau Gwilym Salsbri allan o'r cyfargraflfau o honynt sydd ar gadw yn y
Gywreinfa Brydeinig yn Uundain.
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ivyd uoJjn ar ei ol i gjweirio yr auiryfusedd, pan y byddai genyf

filcrwydd fod oamgymmeriad wedi dygwydd. Mewn gwaith o'r fath

y mae gvvallau lawer yn anocheladwy.

Nid wyf yn atebol am gywirdeb y gwaith ond cyn belled ag y
mae fy nghyfran feclian i o bono yn myned, a chyn belled ag yr oedd

genyf g} fle i brofi pa un ai cywir ai anghywir yw y cofnodiadau

ereill ; ac nid wyf mewn nn modd yn gyfrifol am olygiadau yr Awdwr
ar bynciau dnwinyddol, eglwysig, neu lywodyddol, y rhai yr oedd ef

mor hoff o'u dwyn i mewn i'r gwaith ar bob cyfle, a'r rhai y buasai

yn ddymnnol, os oedd rhaid eu cyhoeddi, pe cadwesid hwynt ar

gyfer rhyw lyfr arall, gan en bod gan mwyaf yn gwbl ammherthyn-
asol mewn gwaith ar lyfryddiaeth gyffredinol Cymrn, ac yn tneddu

i wneuthur y llyfr yn llyfr plaid neu enwad, ac nid yn llyfr i'r hoU

genedl yn ddiwahaniaeth, ac i bawb a ymddyddorant yn hanes len-

yddol ein gwlad. Hwyrach bod swydd a safle yr Awdwr, a'r cylch

yr arferai droi ynddo, yn rhyw gymmaint o esgusawd dros y nodwedd

hon a welir ar bob rhan o'r gwaith ; ond beth bynag oedd yr achos, y
mae yr effaith yn beth i gwynaw o'i herwydd. Mewn gwaith fel

hwn, yn anad dim, dylasid ymgadw rhag ymdrin a neilldnoHon ym-
bleidiau, ac a chywirdeb nen anghywirdeb credoau ; a buasai genyf yr

un gwrthwynebiad i'r ammherthynolion hyn gael eu dwyn i mewn,
pe buasai syniadau yr Awdwr yn hollol yr un a'm syniadau fyr hun
ar y pethau a drinir. Nid hanes crefydd yng Nghymru yw y pwnc,

ac nid hanes Ymneillduaeth nac Eglwysyddiaeth, ond hanes Llyfrau

Cymreig. Nid oes i lenoriaeth na phlaid na chabidwl; a dyhd
gwrthladd pob ymgais i'w harwain iddi.

Amcan yr Awdwr ydoedd cynnwys yn y gwaith bob llyfr Cym-
raeg, pob llyfr yn dwyn perthynas k Chymru, a phob Uyfr o waith

Cymro, o'r amser y dechreuwyd argraffu Cymraeg yn y flwyddyn

1546, hyd y flwyddyn 1800. Y mae y priodoldeb o ddwyn i mewn
y trydydd dosbarth, sef llyfrau heb un berthynas rhyngddynt
a'r Dywysogaoth ond yn imig eu bod wedi eu cyfansoddi gan
Gymry, yn ymddangos i mi yn bur ammheus; buasai y llyfr

yn weU hebddynt, gan eu bod yn chwanogu ei faint, heb chwanegu
ond ychydig at ei werth. Nid yw yr Awdwr wedi cofrestru ond
yehydig mewn cymhariaeth o'r cyfryw weithiau, ac ni attodais iunau

yn fwriadol gymmaint ag un o honynt, er y buasai yn eithaf hawdd
eu chwanegu wrth y cannoedd. Perthyn y cyfryw i lyfryddiaeth

yr iaith yr ysgrifenwyd hwynt ynddi ; ac nid i lyfryddiaeth gwlad
genedigaeth eu hawduron. O'm rhan fy hun, buaswn yn cyfyngu

cynnwysiad y gwaith i lyfrau Cymraeg (yn gyfan neu mewn
rhan), a llyfrau yn dal perthynas 4 Chymru yn benodol, ao

B
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nid 4 hi fel rhan o'r deyrnas gyfunol ; a buaswn yn llysu pob llyfr

o waith Cymry, yr un fath & llyfrau o waith pobl ereill, oni byddent

yn dwyn amynt y nodweddau hyn. Os ymgoisir at ormod, y mae
yr holl gynnyrch yn debyg i fod yn ammhorffaith ; a gwell gwneutb-

ur ychydig yn dda na llawer yn ganolig.

Er i'r Awdwr lafurio am ystod hirfaith wrth y gwaith, ac arfer y
diwydrwydd mwyaf canmoladwy wrth gynnidl oi ddefnyddiau, ac er

i minnau wneuthur fy ngoreu, hyd yr oedd amgj'lcliiadau yn caniat-

au, i gyflenwi ei ddiffygion; eto, yr wyf yn gwbl ymwybodol nad

yw y llyfr yn agos mor gyflawn a chywir ag y buasai yn ddymunol

ei fod. Nid arbedais drafiferth i ymchwilio ac ymohebu, pa bryd

bynag y tybiwn y gallwn trwy hyny gael dilysrwydd yng ngliylch un

peth a fyddai mewn potrusdod ; ond yr wyf, er hyny, yn canfod llawer

o ammherffeithion mewn gwahanol ranau o hono. Y mae ynddo am-

ryw ddiffygion, o ran y llyfrau i ddylasent gael eu cofnodi >Tiddo, y
rhai y mae amryw o honynt wedi dyfod i'm gwybodaeth ar ol argraffu

y blynyddoedd y dylasent gaol eu cofrostru danynt; y mae ynddo

gamsyniadau gyda golwg ar rai o'r llyfrau a gofnodir; ac y mae

ynddo dwysged o wallau argpraffyddol, trwy fod rhai geiriau wedi eu

caml>*thyru ne'u camosod, a rhai erthyglau a sylwadau wedi eu

trawsgyfleu ;* ac o'r rhai hyn rhaid i'r argraffydd gymmeryd cyfran

led helaeth ar ei ysgwyddau. Bwriedais unwaith ddiwygio, ar

ddiwedd y gwaith, gynnifer ag a allwn o'r amryfuseddau hyn ; ond

ar ol pellach ystyriaeth, yr wyf wedi dyfod i'r penderfyniad mai

gwell cyhoeddi y gyfrol hon yn awr fel y mae, a chyhoeddi, ym
mhen ychydig amser, Attodiad iddi, yn yr hwn y gellir diwygio y
gwallau bob math, yn gystal a chjrflenwi y diflygion. Yn y
cyfamser caiif y wlad gyfleusdra i weled y gwaith a'i famu; ac yr

wyf yn atolwg ar i bwy bynag a ganfyddo ynddo wall, diffyg, neu

gamgymmeriad, o ba natur bynag y bo, fod mor hynaws a gwlad-

gar a'u mynegu i mi, modd y galler eu cyweirio yn yr Attodiad

ameanedig. Y mae yn ddiau genyf fod twysged o hen lyfrau

Cymreig yn aros eto yn yr encudd: yr wyf gan hyny yn gwahodd

pawb y sy feddiannol ar neb llyfrau o'r fath, anfon i mi gyflawn

ddarluniad o honynt, modd y gwneler Llyfryddiaeth Gymreig,

hyd ddechreu y ganrif bresennol, mor gywir a difwlch byth ag y
byddo modd.

Derbyniais gan amryw o'm cydwladwyr ac ereill, gynnorthwy nid

bychan i gyflawni y gorchwyl hwn, ac y mae teymged o ddiolch di-

* Megys, er enghraifft, gosod yr argraffiad cyntaf o 'Ddiffyniad Ffydd Eglwys

Loegr' o dan y flwyddyn 1594 yn lie 1595; a chyfleu y sylw perthynol i rif

9, d.f. 1716, o dan rif 10 y flwyddyn h6no.
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fFuant yn ddylodus amaf iddynt am eu cydweithrodiad. Ym mhlith

oroill yr wyfdan rwymodigaethau iddynt, dylwn grybwyll yn neilldu-

ol, Meis. Davies, Penraaen Dyfi; William Rees, Yswain, Ton, Llan-

ymddyfri; Richard Williams, Yswain, Trailwng; y Parch. Charles

Williams, D.D., Ponaetli Coleg lesu, Rhydychain ; W. ^W. E. Wynn,
Yswain, A.C.IL, Peniarth; J. Joseph, Yswain, A.C.H., Aberhon-

ddu; Mr. Morris Davies, Bangor; y Parch. D. Williams, B.D.,

Llanelli; y Dr. Ernest Sattler, Cobwrg; Mr. Edward Ilamer, Tal y
Waon, Mynwy; ac nis dylwn anghofio fy mhlwyfog a'm cymmydog,

Mr. John Jones, Cwm Uchaf, gan yr hwn y mae casgliad Ued dda

o lyfrau Cymraeg, argrafifedig yn benaf yn y ddeunawfed ganrif.

Y jnae yr Awdwr wedi cyfodi iddo ei hun, yn y gwaith llafurus

hwn, gofadail a bery tra y pery son am iaith a Uenyddiaeth Cymru;
a dylai ei enw gael ei gadw mewn parchusaf goffadwriaeth gan

bawb o'i gydwladwyr. Ac y mae y cyhoeddwr ac argrafiydd wedi

ennill iddo ei hun radd dda ym mhlith ei frodyr yn 30* alwad. Nid
anturiaeth ddibwys yw ymgymmeryd k chyhoeddi Uyfi* Cymieig o

faintioK y gyfrol hon, mewn gwlad fechan fel Cymru, ac ar bwnc
nas geUir, mewn un wlad, ddysgwyl i lawer o ddarllenwyr cyfEredin

gymmeryd dyddordeb neillduol ynddo. Hyderir na chaiff ef achos i

edifarhau am ei wladgarwch, ac, o'r tu arall, na siomir neb o'r sawl

a roddasant iddo eu cefnogaeth.

D. SILVAN EVANS.

Llan tm Mawddwy:

Mehefin 21, 1869.
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Hazbiad gwastadol rhyw fath o bobl yw, sad oes Uyfrau yn yr

iaith Gymraeg, na chan y Cymry—mai cenedl anwybodus farbaraidd

oedd ein cenedl ni hyd yn ddiweddar. Ond yr ydys yn gallu yn

rhwydd iawn roddi gwrtheb hollol i'r haeriad, trwy ddangos fod

Cymru, o'i maint, yn llawnach o lyfrau arg^rafifedig nag un wlad

arall, a chymmaint o hynafiaeth lyfrol yn perthyn i ni ag i genedl-

oedd ereill, a'r llyfran hyny yn llawer iawn mwy defnyddiol a syl-

weddol. Rhyfeddwyd lawer gwaith mor anwybodus yw, nid estron-

iaid yn nnig, eithr hcfyd llawer o ddynion darllengar y Dywysogaeth
hon, o lyfiyddiaeth eu gwlad a'u cenedl; na fedrant roi dim hysbysiad i

estron a deimlai ddyddordeb i ymboli beth yw ein sefyllfa o ber-

thynas i gyhoeddiadau a llyfrau yn yr iaith Gymraeg.

Y mae yr ysgrifenydd, er ys blynyddan, wedi cymmeryd amo ei htm

yr hyirydwch o chwilio i hyn, a'r hyn a ganlyn yw ffrwyth y llafor

hyfryd hwnw. Mynwyd, hyd yr oedd yn bosibl, weled pob llyfr yn

bersonol, i'r hyn y mae galwad weinidogaethol yr ymchwilydd, mewn
cyfundeb ag y mae yr unrhyw yn symmudol, yn rhoddi iddo fantai«

arbenigol. Y mae llyfran y Cymry i gael chwilio am danynt, nid

mewn ystorfaoedd nen gronfaoedd o hen lyfrau ar werth; ie, anfyn-

ych y ceir yr un mewn unrhyw werthfa gyhoeddus o'r fath; nac

ychwaith yn llyfrfaoedd pendefigion y wlad yn awr. Bu amser pan

y ceid llyfrau Cymreig yn addumo llyfrfaoedd ein plasau, pan yr oedd

eu meddiannwyr a'u trigiannyddion yn siarad iaith y wlad; ond y mae,

erbyn hyn, genedl arall,banner gwaed estroniaid, wedi cyfodi—canlyn-

iad cyfathrach priodasol a boneddigesau Seisonig, Gwyddelig, Ysgot-

aidd, neu Ffrengig; a glanhawyd y llyfrfaoedd yr ymfeostiai y cyn-

berchenogion ynddynt, trwy daflu eu cynnwysiad i'r tomenau yn

fynych! i roddi lie i fiug-chwedlau Ffrancaidd, a rhai o rwymiad mwy
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priodol i'w taenu i addurno bwrdd y parlwr, yn ol tyb y foneddige*

newydd, na hen gyfrolau cadam-rwymiad y canrifoedd diweddafa Ian-

went yr estyll yr oesoedd o'r blaen, ac a foasent yn cael «u darllen gan

yr hen Syr Thomas a'r Arglwyddes Wynn, ac a gyflwynasid i'r Yswain

Jones, nen'r Bondefiges Margaret, 'Gwraig y Cymro clodwiw, a

charwr ei wlad a'i hiaith, yr Anrhydeddns Farchog o Bias .'

I gael y gofrestr ganlynol, yr oedd yn rhaid eu cael at en gilydd, o

lyfryn i lyfryn, ar hyd tai y werin, trwy dynn i lawr gynnwysiad estyll

llychlyd yng nghonglan sirnddpiati myglyd man amaethdai mynyddig

y wlad, a chasgln, mewn llawer o achosion, ddamau a dalenau o

wahanol leoedd ar wahanol amseran, cyn y gallesid cael llyfryn

perffaith.

Y mae, ef allai, yn briodol mynegn yma, yr hyn a wnaed yn y
blynyddoedd a aethant heibio yn y gwaith hwn. Y cyntaf ydoedd y
Parch. Moses Williams, Ficer Defynog, yn Sir Frycheiniog, yr hwn
a gyhoeddodd 'Gofrestr o'r holl Llyfran Printiedig, gan mwyaf a

Gyfansoddwyd yn yr laith Gymraeg, nen a Gyfieithwyd iddi hyd y
Flwyddyn 1717. Printiedig yn Llnndain, gan Brintwyr y Brenin,

1717.' Yn blaenori y 'Gofrestr' hon y mae y llythyran canlynol:

—

'Y CYFLWYNIAD.

* At yr Anrhydedd/U3 Richard Mosttn, o Benhedw, yn Sir Bdinhych,

' Str,—Ni ryfygaswn i gyflwyno erthyl mor aflnniaidd ac amher-

ffaith a hwn i'ch ffafr chwi a'ch nodded, oni bai fod yn ddiamman

gennyf fod eich cariad chwi at y Cymry mor fawr, nad oes le i betmso

na chaiff y meredig hwn hefyd, er dielwed yw, ac yntan yn Gymro, ei

gynnwys, a'i gyflawn groesawu, ym mhlas Penbedw.

* Mi wn yn rhy dda fod i^ormod, ysywaeth, o'm Cydwladwyr wedi

gorffwyllo cymhelled yn ddiweddar, nad yw 'n gywilydd yn y byd

ganddynt gablu a dibrisio hynny y mae pawb eraill agos o holl

drigolion E\^rropa yn cynfigennu wrthym o'iachos; ac odid mawr
nad edrych y cyfryw ddynionach ar y gorchwyl bychanigyn ymma
megis G^vrthwaith ac Anoberi : eithr nid wyfi'n amman na bydd
eich esampl haelionus chwi a'ch tylwyth,ynghyd a'r eiddo eraill o Gym-
mwynaswyr ac Amgeleddwyr yr amcanion Cymreig sy'n awr ar

droed, yn fodd y'w denn hwynt, heb o hur, nid yn unig i faddan i mi

fy mhoen hwn, eithr hefyd i roddi ei dyledus barch i'r hynaf a'r

odidocaf o'r ieithoedd yn y cwr ymma i'r ddaear, a'i chadw a'i

choleddu hi yn dra gwrolwych, drwy annog gwyr da poenns a chy-i
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farwydd i grynhoi, a threfhu, a phrintio Grweddillion YBgrifeniadau

ein Hynafiaid sy a'r gyfeiliom, cyn o'i myned yn Uwyrgwbl ar

gyfrgoU.

' Mae Sais cynhwynol, gwr dysgedig dros ben, ao Athraw Difin-

yddiaeth, wedi myned yn gystal Cymreigydd, o fewn i'r ddwy
flynedd ymma, a'i fod mor hyfedi* a chymmeryd coppi o Gyfraith

Hywel Dda yn Haw eisioes, yr hwn y mae yn addaw ei osod allan yn
Gymraeg a Lladin ar fyr amser.* Mae cynnifer o'r Cymry hwythau

mor brysur yr awron ar waith, rhai yn taclu hen lyfran Brytlioneg,

eraill yn cyfieithn rhai Seisnig newydd ; a'm bod i yn gobeitliio 'eh

anrhegu chwi etto ar fyrder fig Argraphiad arall o'r Traetliawd ymma,
a chymmaint o anchwancgiadan ynddo ag a wnelo iawn am wallau

hwn a luniaethwyd ar ffrwst gan, Syr, eich rhwymedicaf, a'ch

gostyngeiddiaf wasanaetbwr,

*M0SES WlLIAMS/

Ni fedrais gaol allan ddarfod iddo fyth gwblhan ei fwriad.f Fe
aUai i'w symmndiad i wasanacthn yn yr efengyl i Loegr ei luddiaH,

gan ei roddi mewn anghyflensdra i gasglu y defnyddian angenrheid-

iol. Adgyhoeddwyd y * Gofrestr,* yn y Chcyliedydd.X Ei ail lythjrr

arweiniol yw a ganlyn :

—

*AT Y CYMRY.

*Lltmma i chwi, fy Nghydwladwyr addfwyn, Gofrestr o'r holl

Lyfrau Printiedig, gan mwyaf a Gyfansoddwyd yn y laith Gymraeg,

• Y Dr. W. Wotton [gwel rhil 5, d.f. 1730.]

t [Diau na chyflawnwyd byth mo bono; a dengys y cofnod canlynol, a
ddyfynir yn y I'aliesin (ii. 80), allan o Lyfr Ben Shnon, pa ham, ond odid, na
chafwyd parhild o'r Gofrestr hon, yng nghyd 4 llawergorcnwyl defnyddiol arall,

o ysgnfell y gwr gwir ddysrodi^, gwla&ar, a daionus hwn :

—

* Moses Wuliams oedd Hynanaethyda a Chymreigydd tra chelfyddgar. Yr
oedd ar fwriad argraffu Gramad^ a Geirlyfr Gymraeg, helaethach a pher-

ffeithiach nag a welwyd eto yng Nghymru, ac yn bwriadu 11awer peth arall

yn argraflfedig er cynnyddu gwybo^eth ym mhlith y Cymry, yn eu hiaith

eu hunain ; a phan ddealhvj'd liyny gan rai o'r Esgobion Cymreig, rhybudd-
iasant a phregethasant yn ei erbyn, yn eu hymweliadau penodawl, ac ar eu hoi

hwy yr Archddiaconiaid yn eu hymweliadau, gan haeru nas dylid achlesu yr

iaith Gymraeg, eithr ei danfon i du- anghof mor ebrwydd ag y gellid, a rhwystro
pob gwybodaeth ynddi : ac o hyny allan attaliwyd rhag Moses Williams y
parch a dderbyniasai efe hyd yn hyny gan rai o fonSidigion Cymru ; ac

achos hyny, meddir, bu farw o dor calon; canya hyny yn ddechreuol oedd
achos ei ddolur angea ef

.

'

Megys yr oedd yn nyddiau Moses "Williams, felly y mae y dydd heddyw ; ac

y mae y dyfyniad blaenorol mor briodol i'r amser presennol a phe buasai wedi

ei ysgrifenu ddoe. Dengys y cofnod hwn yn Ued eglur pa ham y cefuodd ef

ar wlad ei enedigaeth, ac yr ymsefydlodd yn Lloegr.]

J Gwel y Gwylkdydd am Fawrth, Ebrill, a Gorphenaf, 1832 [t. 87, 119, 217].
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neu a Gyfieithwyd iddi hyd y flwyddyn hon, a hysbysrwydd hefyd pa

sawl gwaitli y printiwyd hwynt. Mi a wn fod bagad yri ychwaneg

ar gerdded yn y byd, ni ellais i ddyfod o hyd iddynt ; ac mi a wolais

lawer o rai candiyll, heb na dechreu na diwedd iddynt, yn ddiym-

geledd ar draws tai yng Ngliymru, a diammau fod rhai hefyd ni

chlywais i etto son am diinynt.* Eitlir os byddwch chwi mor fvvyn

a rhoddi i mi hanes nob Llyfran neu Argraphiadau ni chrybwyllir

ymma, ond antur chwi geweh Gofresbr a fo perffeithiach a chyflawn-

ach amser arall, gan eich Gwasanaethwr gostyngeiddiaf yn y laith

Gymraeg.

^Llundaln^ y 7fed o Fehrfin, 1717. Moses Wiliams.'

Mab oedd Moses Williams i Samuel Williams, periglor Llangynllo,

yn sir Aberteifi, a'i fam ydoedd Margaret, merch Thomas John ab

leuan Thomas, Nantremenyn ;t ac efe a anwyd mewn He a elwir

y Glaslwyn,J ym mhlwyf Cellan,§ yn y sir bono, ar yr ail ddydd o

Fawrth, 1685. Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn Ysgol Ramadegol

Caerfyrddin: oddi yno aeth i Gaergrawnt,|| lie y cymmerodd ei

B.C. yn 1708; a'i A.C. yn 1718. Urddwyd ef yn ddiacon gan

y Dr. Trimnel, esgob Norwich ; ac yn offeiriad gan y Dr. Ottley,

esgob Ty Ddewi, a chan yr hwn y cafodd fywoliaeth Llan-

wenog,** yn sir Aberteifi, yn 1715. Adnabyddir ef fel Ficer

Defynog; ond y fywoliaeth gyntaf a gafodd oedd Llanwenog,

yn sir Aberteifi, yr hon a ddaHodd gyda'r lleoedd ereill. Yr oedd

* Y mae yr un peth yn wirionedd eto, er bod y gwaith hwn yn berffeith-

rwydd ei bunan mewu cyferbyniad i * erthyl aliuniaidd ac ammherflfaith ' y
Parch. Moses Williams.

+ Llythyr y Parch. D. SUvan Evans.

X [Nid oes lie o'r enw Qlaslvnjn ym mhlwyf Cellan, 'nac mewn un man yn
y c^vnnpasoedd hyny ; ond y mae Glaslwyn ym mhlwyf Llandyssul i a chan
mai un o deuhi Nantremenyn, yn y plwyf hwnw, ydoedd mam Moses Williams,
tebygol ydyvv mai yno y ganwyd of. Yr oedd ei dad, pan yr oedd yn beriglor
Llangynllo ac ebrwyad Llandyfriog, yn byw jti Abertrosol, yn y plwyf a
enwyd olaf, ychydig uwch law Castell Newydd Emlyn.]

§ Meyrick, History of Cardiganshire; Dr. Thomas Rees, Description of
South Wales.

II
[Ym Mhrifysgol Rhydychain y cafodd efe ei ddysg. Dcrbyniwy<l ef yn

aelod o Goleg y Brifysgol, yn y lie hwiiw, ar y 31fed o Fai, 1705; cymmerodd
radd Baglor Celfyddydau (B.C. neu B.A.) yno yx\. nliei-m Mihangel, 1708; a
chorfforwyd ef yn yr unrhyw yng Nghaergrcurnt^ Ho y cymmerodd radd
Athraw Celfyddydau (A.C. neu M.A.)yny ^. 1718.]

[Gan yr Arglwydd Gaughellydd Cowi>er, nid gan Esgob Ty Ddewi, y
cafodd ef fywoUaeth Llanwenog : ni wnaeth jt esgob ond ei gytleu yn ei swydd.
Ni chafodd efe mo'r dyrchaliad eglwysig lleiaf gan neb o esgobion ei wlad

;

Tywysog Cynu-u (y Brenin Sior ii. wedi hyny) a roddes iddo Ddefynog ; ac nid i

benaethiaid yr Eglwys yr oedd efe yn ddyledus am fywoliaeth Bridgewater,]
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yn beriglor jno pan oedd yn Llundain yn golygu yr argraffiad

o'r Beibl a olygodd yn 1718. Yn 1716, cafodd Ddefynog, acyno, yn

1718, y priododd un Margaret Davies. Yna rhoes Ddefynog i fyny,

pan yr aeth i Bridgewater, i wasanaethn plwyfau Chilton Trinity a

St. Mary, yn y dref bono. Yn 1732 gwnaed ef yn (Jymmrawd o'r

Gymdeithas Freninol (F.B.S.). Pan gyhoeddwyd y *Gofrestr,* yr

oedd yn Llundain yn golyga argraffiad o'r Beibl—argraffiad y fl.

1718, a'r cyntaf yn Gymraeg, i wasanaeth y cyffredin, gi\n y Gym-
deithas er Taenn Gwybodaeth Gristionogol—a adnabyddir wrth ei

enw. Cyhoeddodd hefyd wedi iddo fyned i Loegr, yn 1 726, Glossary

of Roman Antiquities, o waith William Baxter, Cymro o Lanllugan,

yn sir DreMdwyn, o dan yr enw BeliquicB Baxteriance, Ac* Ysgrif-

enodd banes ei fywyd ei bnn, yr hwn, meddir, sydd yn awr yn ei

lawysgrif, yn y Llyfrgell Fodleiaidd, yn Rhydychain.

Y mae Syr Samnel Meyrick yn adrodd yr hanesyn canlynol am
Moses Williams. Ymddengys fod WiUiams, drnan, wedi bod mor
anhapns a syrthio mewn cariad a boneddiges dlos yn Llundain ; a

chan ei fod ef ei bun yn hynod o wylaidd ar achos felly, efe a geisiodd

gan gyfaill iddo, un Mr. Alban Tliomas, yr hwn a briododd, yn ail

wraig, etifeddes Tyglyn,t a'r hwn oedd y pryd hyny yn Llundain,

yn astudio meddyginiaeth, dori yr ia drosto, gan y gwyddai

Williams yr arferai ef ymweled &V teulu. Ond wrth siarad a'r

foneddiges ar y mat^r, efe a ddeallodd na fynai hi ddim i'w ddywed-

yd wrth Moses Williams ; ac wrth gael cymhell ami yn lied drwm
gan y cenad cariad hwn tros ei gyfaill, hi o'r diwedd a ollyngodd aw-

grym, pe buasai ef yn ceisio drosto ei bun, y buasai y canlyniad, fe

allai, yn wabanol. Cymmerodd Mr. Thomas yr awgrym, ac aeth

ymaith. Wrth fynegn ei helynt i'w gyfaill, ciHodd serch Williams

oddi wrthi, a chymbellodd Thomas i ysgrifenu at y foneddiges drosto

ei bun. Dadleuai y meddyg ieuanc ei ieuenctyd, a'i annigonolrwydd

mewn moddion, i feddwl am briodi, ac amryw esgusodion ereill ; ond

* [Y mae tm gwaith o'r eiddo nad oes, hyd yr wyf wedi gweled, neb o'r cof-

nodau am y gwr rhagorol h-wii, yn crybwyU un gair yn ei gyleh ; sef yw hwnw^
* An Armoric Grammar and Vocabulary, by Julian Manoir, Jesuit. English'd

out of French by M. Williams, Sublibrarian at the Ashmolean Museum;*
cyhoeddedig yn 'Archaeologia Britannica' Edward Lhwyd, Dos. iii. rv, t. 180

—

212. Cyfieithodd hwn, fel y gwelir, yn ystod ei arosiad fel tanraddog yn y brif-

ysgol. Un arall o gydlafurwyr a chynnorthwywyr Lhwyd yn y gwaith gorchest-

ol hwn ydoedd *David Parry A.B. of Jesus College, Underkeeper of the

Ashmolean Museum,' yr hwn a gyfroddodd yr wythfed dosbarth o'r un llyfr,

t. 266—298, sef, ' A British Etymologicon or the Welsh collated with the Greek
and Latin and some other European Languages.' Am y Parry hwn nid oes

cymmaint a llinell yn un o'r bywgrafiFolion Cymreig. Cyfrifir yr ' Archaeologia

Britannica' yn gyffiredin yn waith Lhwyd ei hun yn unig ; ond canfyddir fod y
ddau ysgolor hyn yn gynnorthwywyr iddo.]

t [Yn Nyffiyn Aeron, Ceredigion.]
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J cwbl yn ofer. Pwysodd WilliauLs ar ci gyfaill i wnoyd r cynnyg

drosto ei hun, fol pmwf nad oedd yntau yn gw^neyd yn ffol pan y
dymnnasai ei chael. Ceisiodd, a llwyddodd Thomas. Nid oedd gan

y foneddiges ond un gwrthwynebiad, sef ei bod yn priodi dyn hob

ach boneddigion—heb fod yn wr boneddig o waed, ac yn moddu pais

arfau ! Yr oedd hyn yn both nad oedd Mr. Thomas wedi meddwl

am dano ; ac yr oedd ar y cyntaf mewn peth dyryswch pa fodd i ateb

pryder ei rian deg. Yr oedd wedi gadael ei wlad yn ieuanc, cyn

iddo astudio dim ar athi*awiaeth yr achau. Pa fodd bynag, efo a

ysgrifenodd at ei dad, y Parch. Alban Thomas, o'r Rhos, ym mhlwyf

Blaen Porth,* yr hwn oedd dduwinydd a bardd o gryn enwogrwydd
;

a'i dad a olrheiniodd y'Tomasiaid, mewn IHnell gywir, o Arglwyddi y
Tywyn, i lawr hyd iddo ei hunan.f Efe a anfonodd, gyda'r ateb i'w

fab, y bais arfau, gyda choeden fawr o achan, wedi ei lliwio yn hardd.

Bellach nid ydoedd dim rhwystr, a'r briodas a gymmerodd le, a

buont fyw yn ddedwydd hyd farwolaeth y foneddiges a'i mab.;^

Er i Moses Williams fwriadn gwneyd ei Gofrestr yn berffeithiach,

ni chwblhaodd y bwriad hwnw; ac aeth agos i ganrif a chwarter

heibio heb i ddim gael ei wneyd ond ail argraffu ei Gofrestr ef fel yr

ydoedd, yn y cyhoeddiad cyfnodol a enwyd,§ hyd y flwyddyn 1840,

pan y darfu i olygydd cyhoeddiad Cymreig arall|| am y flwyddyn

uchod, wahodd ei ohebwyr i'w gynnorthwyo i gael *E,hestr o holl

Lyfrau Cymru; sef y rhaia gyhoeddwyd yn iaith y wlad hono, neu a

gyfieithwyd iddi, yn hoUol neu mewn rhan, o ieithoedd ereill, ac a

argraflfwyd mewn gwahanol fanau o ddechreuad yr arferiad o'r

gelfyddyd ardderchog hono hyd y pryd hwn.' Llwyddodd y caLs

hwn i gael rhestr o chwe' chant ac ugain o argraffiadau, o'r

flwyddyn 1546 hyd y flwyddyn 1799. Gan fod y cais yn gyfryw

ag oedd yn dygymmod a'm chwaeth, ymohebais gryn lawer a

golygydd hybarch y cyhoeddiad hwnw y pryd hyny, gan dros-

glwyddo iddo, o fis i fis, restr o'r cyfryw lyfrau ag y caff'wn

olwg a gafael arnynt yn fy nheithiau gweinidogaethol. Ar ddiwedd

ei orchwyl hwnw% dywed y golygydd: 'Fe allai fod amryw lyfrau yn

• [Gwekr rhif 5, dan y flwyddyn 1722 ; a Gtmith OwalUer Mechairiy ii. 306.]

t Tywyn sy ddam o wlad ar fin y mOr yn sir Aberteifi, o geg y Teifi, tua'r

gogledd, lie yr oedd Llys gan Arglwj'ddi y Tywjai. Enw Arglwydd y Tywyn,
yr hwn oedd Yswain Cortf i Harri vii., oedd Rhydderch ab Rhys, i'r hwn
y canodd Lewis Glyn Cothi awdl, yr hwn a adawodd ar ei ol ddau fab o'i

wraig Margaret, sef Rhydderch a Thomas ; ac o hyn allan daeth Thomas i

mewn i'r achau.

—

Gtvaitk Lewis Glyn Cothi, nod, t. 283.

X Meyrick, History of Cardiganshire, t. 203-4.

§ Y Gipyliedydd.

n Y Gwladgai'wr.



XXVI. RHAGDRAITH.

ychwaneg, na chawsom wybodaeth am danynt; eto, honwn ddarfod

i ni wnentliur rhestr gyflawnach a rheolciddiach nag y darfu i

neb o'n blaenau; a gadiiwn i'r neb a fyno, wneyd yn well, a dwyn yr

nnrhyw ym mlaen o bryd i bryd, hyd y llyfr Cymreig olaf a gy-
hoeddwyd, ac a gyhoeddir rhag llaw.*

Yn wybodus nad oedd y *rliestr* bono yn agos i fod yn borffiiith^

aethym ym mlaen, wedi i'r Qwladgarwr roddi ei orchwyl lieibio, i

gofrestm pob llyfr ychwanegol y deuwn ar ei draws, yng nghyd a

rliai sylwadau am Awdwyr, Cyfieithwyr, ac Argraffyddion llyfraa

Cymreig, ac am GJymm a Chymraeg, a chan Qymry, nes bod y cwbl

wedi chwyddo yn gyfix)l ygrifenedig o gryn faint. Cyhoeddwyd y
cwbl yn ertliyglau chwarterol, yn yr unig gyhoeddiad chwarterol a

gyhoeddir yn GJymraeg.* Gran y cafwyd tystiolaethau o ganmoliaeth

nchel i'r erthyglaa hyny ; a chan fod amser yn dyfod k mwy o drysorau

i'r amlwg, parhawyd i gofrestm a chasgln yn yr un modd hyd yn hyn,

gan wneyd diwygiadau, cyfnewidiau, gwelliadau, ac ychwanegiadau.

Yr oeddid yn sylwi fod gan Lyfryddiaetb y Cymry ei chyfnodan.

Y cyfnod cyntaf oedd o godiad j wawr yn 1546 hyd godiad yr hanl

yn 1588. GhweUr mai bechan a g^-elw iawn oedd y wawr honof
—dim ond 'GKvyddor Kymraeg,* *Y Credo nen Bynkey yr ffydd

GathoHg,' *Y Pader nen Weddi yr ArglwydJ,' *Y Deng air Deddyf,'

&c. ; a'r wawr bono, er bychaned ydoedd, yn cael ei chymylu gan
*Y Kampay arveradwy,'J <fcc., yr hyn a dywyllai y goleuni gwanaidd

hwnw, rhag llewyrchn. i'r fantais oren. Er hyny gwawrio yn olen-

ach a wnaeth, pan y gwthiodd allan y *Kynnifer Uith a ban o'r

* Y Traethodydd, am 1852 a 1853. [Bu yr Adolyrpjdd am beth amser, ac y
mae y Beirniad y pryd hwn, yn cydredeg bob tri mis k'r Traethodydd.]

t [Cyhoeddwyd ond odid, hyd yn oed yn y cyfnod hwn, yn ol cyfartaledd

y trigolion Cymru a thrigoUon Lloegr a'r gwledydd dibynol ami, yn agos
gynnifer o lyfrau Cymraeg ag o lyfrau Seison^. Ychydig iawn o lyfrau,

mewn cymhariaeth, a argr^d yn y deyraas hon o ddeuta canol yr unfed gan-
rif ar bymtheg.]

X [Nid yw ond tegweh a chyfiawnder a choffadwriaeth Gwilym Salsbri, hysbysu
i'r darllenydd mai ymarferion crefyddol, neu y rhinweddau a'r cynneddfau i'w
harferyd, a olj'gai y gwr hybarch hwnw \*Tth *y Kampay Arferadwy,' ac nid
chwareuon o un math. Diau nad oedd eisieu llyfr, nac adran o lyir, ar chwar-
yddiaeth yng Nghymru yn jt oea bono ; a phe buasid yn cyhoeddi gwaith ar

y cyfryw destyn, nid jm gymmysg k duwiolswyddau y buasid yn gwneuth-
ur byny; ac nid cyfieithydd duwiolfrydig y Testament Newydd a fuasai

yn ymosod ar y fath orchwyl. Cynnwysiad y lljrfr boreuol hwn, heb law yr
Egwyddor Gjonraeg a'r Calaniadur, ydoedd, pethau i'w credu, pethau i'w
harfer, a phetliaii i'w gochelyd. Dysgai yr Egwyddor Gymraeg ddynion i

ddarllen ; dangosai y Calaniadur pa ranau o'r Ysgrjrthyr Uld. a drefnid i'w
darllen yng nghorff y flwyddyn ; canlynai y pethau a ddylid eu credu yn ddilys
a'u gwneuthur; a chynghloid y cyfan 4'r 'Gweddiau Gocheladwy,' sef

gweddiau ar allu o honom ochelyd y drwg, a chael ein gwaredu rhagddo, yn ol

rhediad ac ysbryd y rhan ddiweddaf o'r Arglwyddol Weddi. Hyn ydoedd
cjmnwysiad, ergyd, ac amcan y llyfr cyntaf a argraffwyd yn yr iaith Gymraeg.]
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yscrythar ac a ddarllcir yr Ecleis pryd Commun, y Sulieu, a'r

Gwiliau trwyVVlwyddyn,' megys oddi rliwng y cymylau. Yroedd

fel pe dywedasai, 'Mi a fynaf Air Daw, pa faint bynag a fydd o

hono, heb y "Kampay"—pe na byddai ond " Kynnifer llith a ban

o'r yscrytlmr ac a ddarllcir yr Ecleis pryd Commun," &c. Ar hyna

o lewyrch y safodd am ddeuddeng mlynedd, pryd y ciliodd y tywyll-

wch, ac a goleuodd yn gryn ddydd, pan y caed yr hoU ^Litanye in

WebJts,^ yr liyn a arweiniodd i gaol y 'Testament Newydd,' a'r 'Llyfr

Gweddi Gyffredin,' yr hwn a gynnwysai ran o'r Hen Destament—

y

Salmau o leiaf;* ac os nad gyda 'Y Llyfr Gweddi,' yr oeddynt gyda

*Y Lliver Gweddi,' ym mhen y pedair blynedd ar bymtheg. Ar

liyn dyma yr haul mawr yn dangos ei belydrau yn ddigwmwl, wedi

bod yn gwneyd ei ffordd ym mlaen er ys dwy flynedd a dengain.

Pan y deckreuodd wawrio, yr oedd y gwammal Harri viii. yn

teyrnasu. Cylioeddasid y 'Gwyddor Kymraeg' y flwyddyn cyn ei

farwolaeth ef ; ac yr oedd amgylcliiadau crefyddol yn ymddangos yn

lied dywyll tua'r amser hwnw, fel yr oedd yn ammliens iawni pa

fodd y troai y dafol. Ychydig fisoedd yn unig cyn marwolaeth Harri,

yr oedd Protestaniaid yn gystal a Phabyddion wedi en Uosgi yn

Smithffield. Gyda'i farwolaeth ef, a dyfodiad ei fab ieuanc, Edward

VI. i'r orsedd, goleuodd gryn lawer; ond aeth yn dywyll fel y fagddu

ar farwolaeth hwnw, pan ddaeth ei chwaer nn-dad, Mari, i'r orsedd.

Da na pharaodd ei theyrnasiad hi yn faith—^llai na chwe' blynedd

—

yn yr hwn dymmor ni chafodd y Cymry gymmaint a 'llith' na

'ban' o fath yn y byd trwy y wasg. Y mae yn hynod i'w sylwi,

mai yn nheyrnasiad Harri ac EUsabeth y gwnaed mwyaf tnag at

wasgaru tywyllwch Rhufain o'n gwlad, er nad oedd yr un o'r ddau

yn debyg o fod yn gwybod dim am ddylanwad crefydd fewnol.f

Uchelgais oedd yi' egwyddor lywodraethol ym meddyhau y ddau:

ond goruwch-reolodd Duw yr hyn oedd yn ddrwg ynddynt h^vy, i

ddwyn ei amcanion daionus ei hun i ben—i gael ei air oil i'n cenedl

yn ei hiaith ei hunan. Blwyddyn i'w chofio oedd 1588. Yr oedd

* [Yr oedd yr Epistolau a'r Efengylau am bob Sul a Gwyl trwy'r flwyddyn,
yn ddiau ynildo liefyd. Gweler Epistol yr Esgob Datis at Cymry, a'r dyfyniad
o hono yn y gwaith hwn, t. 4, 5.]

t [Pa beth bynag a feddylir am y dynion hyn mewn golygiadau ereill, nis gellir

am fynyd ammheu nad Harri viii. a'i ferch Elisabeth a wnaethant fwyaf dros
Gymru o hoU benaduriaid Lloegr, o amser lorwerth Hirgoes, yr hwn a ddifrein-
iodd y Cymry o'u hamiibyniaeth, hyd y dydd heddyw. Y mae teyruasiad \t
Hanoferiaid wedi bod yn felltith drom i'r Eglwys ac i Icnoriaeth y Dj'wysogaeth.
Ni roddasant i ni gynunaint ag im esgob o Gymro cynheuid ; ac y mae yr egob-
ion a anfonwyd i'n plith, er amser Sior y Cyntaf, wedi gwneuthur eu goreu i

Seisonigo yr Eglwys, i anghefnogi ein llenoriaeth, ac i ddileu ein hiaith ; a'r

canlyniad naturiol yw, bod lluaws mawr o'r bobl wedi cefnu at Eglwys eu
tadau, a mj'ned i gorlanau ercUl, i gael clywed yn eu hiaith cu hunain 'fawrion
"weithredoedd Duw.'J



IIVIII. BHAGDRAITH.

rhai pethau ereill yn gwneyd y flwyddyn bono yn nodedig; megy»

sefydlu y felin bapyr gyntaf yn y deyrnas hon, sef yn Dartffordy

yng Nghaint, trwy drwydded y frehines i John Spilman, o Germani,

er bod rhai yn gwneyd papyr yn ddirgelaidd cyn hyny. Yn yr un

flwyddyn hefyd y cyhoeddwyd y papyr newydd cyntafyn y deyrnas

hon, o dan yr enw English Mercurie.^*

Hwyrach y byddai y cyfle h^^^l mor briodol a rhyw bryd arall, i

sylwi, fod y llyfran cyntaf a gyhoeddwyd yn Gymraeg yn wahanol

iawn i'r rhai cyntaf yn Seisonaeg. Yr oedd y llyfran cyntaf a

argraffwyd yn Gymraeg yn llyfran baddiol, crefyddol, ac angen-

rheidiol—nid llyfrau o ddifyrA^'ch, neu o dueddiadan ammhens: ond

nid felly yr oedd y llyfran cyntaf a argraffwyd yn y Seisonaeg, sef y
rhai a elwir, ^Becnyell of the Htstoriea of Troy;* ^Oration of John

Russellf on Charles^ duke of Burgundy^ being created a Knight of the

Oarter;* *A hoke had ofmy hostess at the Oeorge^ ofthe death of Arthur^

beginning at Cassibelan;* *Bartholomem de Proprietattbus Eerum;* *A

Boko of Chess;' *Legends of Sayntes;' *The HyHorye of Jason^ Act
—llyfran nad oeddynt fnddiol, crefyddol, nac angenrheidiol, ac felly

heb fod yn werth eu cymliaru &V * Credo neu Bynkey yr Ffydd Oathol-

iff, y Pater neu Weddi yr Arglwydd, Y Deng air Deddyf &c.; *A

Dictionary in EnglysheandWeUhe;* ^Dymchdiad AUawruchel y Pah ;'

*Kynnifer llith a ban oV yscrythMT ac a ddarUevr yr Ecleis^' &c.

Cafodd ein cenedl flas ar lyfran crefyddol o'r dechren, a'r bias hwnw,

a g^e^vyd y pryd hyny, sydd wedi ei gadw yn ein plith hyd yn hyn,

fel nad oes nemawr lyfr o werth yn ein plith, heb fod arogl crefyddol

amo. Yn hyn y mae rhagoriaeth y Cymry ar bob cenedl arall ; a

hir, meddaf, y cadwont y neilldnolrvvydd hwn, er caeljen dirmygu

am hyny. Y mae dirmyg rhyw fath o bobl yn fwy o ogoniant nag o

warth.

Wedi i'r hanl gyfodi ar lenoriaeth ein cenedl, a chwaln ychydig ar

y niwl borenol, hyd i ganol yr banner cyntaf o'r 17fed ganrif, daeth

cyfnod araU i mewn, yr hwn a wahaniaethid yn amlwg oddi wrth yr

nn blaenorol, yn y gyfres o lyfran perthynasol i'w gilydd, a'r hanesion

cyssyllfedig a hwy yn ei ddynodi fel cyfnod newydd ar fasnach,

gwladyddiaeth, a cliref\ dd. Y mae llyfran pob oes yn adlewyrchiad

o'r oes a'r cyfaod y cyhoeddwyd hwynt ynddynt. Y mae ysbryd y
naill oes yn wahanol i'r llall, i'w gweled ar ei llyfryddiaeth. Mewn
masnach ac anturiaethau mwngloddiawl yr oedd yr oes bono mor

* Timperley's Dictionary of Printers and Printing. [Un o ddygwyddion
nodedicaf y fl. 1588 ydoedd cyflwyr ddinystr ' Llynges Anorchfygor Yspaen,
yr hon & anfonasai Philip ii. yn erbjni y deyrnas hon. ]

t Dictionary of Printers, o'r fl'W'yddyn 1440 hyd 1450.
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hynod a'r oe« hon. Y pryd hyny, mwnau sir Aberteifi oedd testy

n

yr ymddyddau a'r ysgrifenu ym mhob dull; ac yr oedd dynion o

Holand a Germani yu ymfudo i Gymru, i wiieyd eu hunain i fyny

am eu hoes, fel y mae Cymry ac ereill yn awr yn ymfudo i Cali-

ifornia, Awstralia, a lleoedd ereill. Yr oedd y rhyfel cartrefol*

hefyd, a dorodd allan yn yr anghydfod rhwng Siarl y Cyntaf a'r

Senedd, yn creu lledaeniad papyrau ar wladyddiaeth, na bu y fath

€rioed o'r blaen. Yr oedd Puritaniaeth ac Anghydffurfiaeth, a gwa-

hanol dybiau, yn cael eu coleddu yn frwdfrydig gan wahanol

ddosranau neu sectau o'r rhai hyn, yn gwneyd fod cynnyrch y wasg

yn ddadleuol ar bynciau eglwysig a duwinyddol. Yr oedd y pethau

hyn oil yn cael eu teimlo yng Nghymru, yr hyn a welir yn amlwg
yng nghynnyrch y wasg yn yr oes bono. Ychydig iawn, cyn y
cyfnod hwn, oedd y llyfrau cyfaddas er addysg i'r cyffredin yn ein

gwlad a'n hiaith. Yr oedd y llyfrau goreu, ac o gryn faint, yn

fawrion ac uchel eu prisiau, yr hyn oedd yn eu caethiwo i'r mawrion

a'r dysgedigion yn unig, ac o blegid yr un rheswm y cyhoeddid

hwynt yn fynych yn Lladin, iaith y dysgedigion, fel y byddent yn

wasanaethgar i ddysgedigion y Cyfandir, yn gystal a'r cyfryw yn y
wlad hori. Dyma, fel y crybwyllwyd o'r blaen, yw yr achos eu bod

mor anhawdd cael gafael amynt, oddi eithr yn yr hen lyfrfaoedd a

berthynent i'r hen blasau; ac y mae llawer o'r rhai hyny bellach wedi

eu chwalu yn chwalfa y teuluoedd yn amser rhyfeloedd, a thrwy

ymgyfathrach priodasol.

Wedi dyfod felly dros gyfaod terfysglyd Siarl i. a'r Weriniaeth,

yr hwn, er hyny oedd, gallwn feddwl, y cyfnod mwyaf crefyddol a

fu ar ein cenedl erioed, a'r hwn nid yw ein haneswyr crefyddol wedi

gwneyd cyfiawnder ag ef, deuir i gyfnod arall pan y mae Siarl ii.

wedi dyfod i'r orsedd, o'r hon yr hyrddiasid ei dad. Am gryn amser

yr oedd sawyr yr oes a aethai heibio yn taflu ei bereidd-dra ar lenor-

iaeth y cyfnod hwn, ond yn cael ei gymmysgu a gweithiau nad oedd-

ynt yn hollol efengylaidd—llyfrau er arwain dynion i roi llawer o

b^vys ar ffurfiau, defodau, a'r Cymmun, heb son dim am yr angen-

rheidrwydd o gyfaewidiad calon trwy weithrediad yr Ysbryd Glan.

Nid ydys yma yn condemnio y cyfryw yn eu He, ac i bersonau

priodol, personau wedi eu gwir ddychwelyd ; ond eu cymhell a'u

harferyd fel gwir grefyddolder, gan bobl ddioruchwylia^th, anystyriol,

* ['Rhjiel giolador a arferir gan yr awdwr yn y He hwn, ac yn gyffredin

trwy yr hoU waith. Y peth a olygir yw civil tear, sef rhjrfel rhwng deiliaid yr
un wlad neu deymas ^ u gilydd, ac nid ag estron genedl ; a rhyfel cartref-

ol yw ei gyfystyr cyflfredin yn yr iaith Gymraeg. Khjrfel gwladol yw pob
rhyfel ond y cyfr3rw yr ymgyminerir i hwynt ar yr un egwyd(K)r & Rhjrfeloedd

y Groes yn y oanoloeeoedd.]
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a rhydd eu bnchcdd, ydocdd yn cyfansoddi Pa])yddia€tli o dan y gochl

Protestaniaeth. Parliaodd y cyftiod cyramysgedig liwn ar lenoriaetli

a llyfryddiaeth ein gwlad a'n cenedl hyd wawriad a chodiad Method-

istiaeth.

Yn y cyfiiod o'r blaen, Uyfrau Eglwyswyr a'r ' Tri Enwad o Ym-
neillduwyr * oedd y cyfan ; ond o hyn allan ceir pedwar enwad. Y
tri enwad a enwid ac a gydnabyddid ym mliob ymdriniaetli gyfreith-

iol oeddynt, yr Annibynwyr, y Bedyddwyr, a'r Henadm-methwyr.

Yn awr y mae yr Henaduriaethwyr wedi diflanu, hob ddim o'u hen-

adnriaeth i'w hadnabod, wrth en. nodau henaduriaethol fel trefniant

eghvysig ; ac nid vrrth eu cyfundrefn eglwysig y gwalianiaetliir hwy
mwy, eitlir wi*th eu hynodion atlirawiaethol. CoUasant yr hyn oedd

yn gwahaniaethu ac yn hynodi ein hynafiaid fel cyfundeb, a chodajB-

ant wahaniaethauathrawiaethol nad oedd eu hynafiaid yn eu cydnabod,

ac ar yr un pryd galwant eu hunain yn Henaduriaethwyr ! Y
pedwar enwad presennol yw yr Annibynwyr, y Bedyddwyr, y Method-

istiaid Calfinaidd, a'r Methodifitiaid Wesleyaidd : neu, gellir eu gwneyd
yn dri enwad eto, er cau allan yr hen Bresbyteriaid Sosinaidd, a

gadael iddynt ymfoddi yn yr Annibynwyr, gan nad oes yn awr
wahaniaeth eglwysig eglur rhyngddynt, a chymmeryd yn eu lie y
ddau enwad Methodistaidd yn un enwad Henaduriaethol neu Bres-

byteraidd, yr hyn ydynt yn ol rhesymau llawer cryfach na'r hen

Bresbyteriaid Undodaidd. Felly gellir galw y cyfnod hwn, cyn

belled ag y mae llenoriaeth yn oi weddnodi, yn gyfiiod Methodistaidd,

fel y mae ei lyfirau yn ei hynodi yn amlwg. Fel y mae y cyfnod hwn
yn dyfod ym mlaen, y mae llai o gyhoeddi ffurfiau o weddiau, gan

fod mwy o weddio o'r galon ac a'r ysbryd, amwy o ddefhyddiau canu,

mwy efengylaidd, nag a fuasai yn y cyfnodau a aethent heibio. Yr
ydys yn anwesu y dyb fod y sylwadau hyn yn eithaf cywir, ac y gwelir

hyny yn amlwg yng ngweddnod cynnyrchion y wasg, o tua'r flwydd-

yn 1730 hyd o ddeutu dechreuad y chwarter diweddaf o'r ganrif, He

y ceir y llyfrau oyntaf a gyhoeddwyd yn gyssylltedig a'r * chwyldroad

gogoneddus ' hwnw—^yr adfywiad crefyddol yn yr Eglwys Sefydled-

ig, o dan yr enw Methodistiaeth, er eu bod yn wahanol eu golygiad-

au atlirawiaethol, neu yn coleddu erthyglau yr Eglwys hono yn ol y
modd y deallent hwynt, gan wneyd casgliadau gwahanol i'w gilydd

oddi wrthynt.

Y cyfnod diweddaf yw chwarter olaf y ddeunawfed ganrif; canys

hyd ddiwedd y ganrif ddiweddaf y cyrhaedd fy ymchwiliad. Cryf-

had Methodistiaeth yn yr Eglwys Sefydledig, ac allan o honi, oedd

yn gosod ei argraff ai* lenoriaeth y cyfnod a aeth heibio. Yr
oedd * hi eto yn dywyll ' yn nechreu y cyfiiod hwnw, ac yn * dydd-
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hau ' ar ei liyd ; ac yn awr gcllir dywedyd Ibd 'yr haul wodi odi,'

a'r hwn sydd hyd yu liyii yn parhau i dywynu yn ei north, gsin daflu

allan ei belydrau tanbeidiol ar lenoriaeth ein gwLad a'n cenedl, fol na

r.iid i neb dramgwyddo yn nhyrvyllwch anwybodaeth.

Wrth ddiweddu y Rhagdmith hwn, nis gellir llai nag awgrymu y
byddai yn orchwyl canmohidwy parhau i ail gyhoeddi rhai o*n hen

lyfmu, jT hyn a elHd ei wncyd yn esmwyth po byddai mwy o chwaeth

gwladgarol ym moneddigion ein gwlad. Po byddent mor awyddus a

pharod i gefiiogi y cyfiryw antnriaethau ag ydynt i gefnogi telyn-

ganu mewn eisteddfodau, deuai y gorchwyl i ben yn eithaf rhwydd,

jr hyn, yn nhyb llawer, a fyddai yn anferth fuddiolach. i'n cenedl,

ac yn anrhydeddusach iddynt hwythau.

Wrth weled mor wasgaredig yw ein llyfrau, ac mor anhawdd, ond

o ddamwain, yw cael gafael ar y rhan fwyaf o honynt, teimlir awydd
&r fod i rywnn gwladgarol gymmeryd amo gasglu a sefydln llyfrfa

Gymreig yn rhyw le yng Nghymru, i fod fel Amgueddfa Wladwr-

iaethol Gymroaidd ; lie y gelUd rhoddi i gadw bob llyfr Cymi'aeg, a

phob llyfr o berthynas i Qymro, Cymry, Cyntm, a Chymraeg, a ellid

ei gael, fel y byddont wrth law i gyfeirio atynt, er adgyflenwi hanes-

yddiaeth grefyddol ein gwlad
;
yr hyn na ellir ei wneyd yn deilwng

heb y cyfryw gynnorthwyon. Y mae Marwnad, Llythyr Cymmanfa,
Cerdd, neu Almanac, weithiau, yn rhoddi mwy o wybodaeth nag a

feddyUd ar y dybiaeth gyntaf ; ac heb law hyny, gwelid yn angen-

rheidiol mcddn hoU gyfnodolion Cymreig pob oes yn llawn. I'r

dyben hyny byddai yn briodol eu bod mewn rhyw amgueddfa, lie y
gellid cyfeirio atynt ar unrhyw achlysur, fel y gwelai yr efrydydd

yn angem'heidiol.

,[W. R.]
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Tebygol mai y Chinaiaid a ddyfeisiasant gyntaf y gelfyddyd o
ar^raft'u. I'riodolir dyfeisiad y gelfyddyd yn Ewrop i dri neu
bodwar o Gormaniaid tua'r flwyddyn 1423.* Yn nesaf atynt

liwy y daw yr Holandiaid ; ac o Holand y dygodd William Caxton

y gelfyddyd trosodd i Loegr tua'r flwyddyn 1473. Ond er bod
Caxton wedi dwyn y gelfyddyd trosodd, ac iddo sefydlu argraffwasg,

nid yw yn debyg iddo ef ei Imn ddysgu argraffu, canys masnachydd
sidan ydoedd ef ; ac iddo at liyny gymmeryd y gorchwyl o argraffu

trwy wasanaeth yr estroniaid a ddygai drosodd o wledydd y cyfan-

dir i'r perwyl hyny.f Wedi blynyddoedd o arferiad ar y gelfydd-

yd yn y deyrnas hon, dynion o wledydd ereill a ddefnyddid fel

eyssodwyr y llythyrenau. Hyd yn nod yn nheyrnasiad Elisabeth

ceir awdwr yn ymddiheuro mewn Cynnwysiad neu JEpitome^ o dan yr

enw ^ A Bref Abstract, or Short Sume of several books of the Bible
j"*

o blegid y cyfeiliornadau neu y gwallau a allasent fod 3^1 y gwaith,

fel liyn :

—

* Such faltes as you herein may finde,

I pray you be content

;

As do the same with will and mynde
That was then our intent.

' The prynters were outlandish
The faltes they be the more,

Which are escapyd now and then,

—

But hereof are no store, 'J

* John Guttenberg, ieuaf, a John Guttenberg, henaf, John Ffaust [neu
Ffust], ill tri o Ments, a Peter Schoeflfer, o Gemsheim. Gwel Geirhifr Ct/mraeg
O. Williams, yr hwn a rydd hanes helaeth am danynt

; y Gtvi/ddoniadur

Cipnreifi, o dan y gwahanol enwau ; Timperley's Dictionary of Printers and
Printing, etc, d'C. ;

yngnghyd ag agos bob Geiriadur a Gwyddoniadur cyffredinol,

y rhai sy'n traethu yn helaeth ar ddechreuad a chynnydd y gelfyddyd o ar-

gratfu. [Gwrgenedigol o gymmydogaeth Ments, ond yu preswylioy rhan fwyaf
o'i oes yn Strasbwrg, ydoedd Guttenberg, jt hwn hefyd, yn ol cyfenw ei dad, a
elwir OenAjieisih. Mewn llyfrau Uadin gelwir Schoeft'er yn Opilio, jt hyn nid
yw ond cyfieithiad o'r enw Almaenig, sef hugail. Yr oedd dau Schoeffer, ond
nis gwyddom ond am un Guttenberg.]

+ Y mae rhai yn rhoddi cred i ryw hanes am lyfr o'r enw * Sancti Jeronimi
Exposicio in Simbolo Apostolorum,' ac yn dwyn amseriad 146S, felly rai blyn-
yddoedd o riaen Caxton, gan un Frederick Corsellis, tramorydd.—Johnson's
Typogmphia, vol. i. p. 118. [Dywed y Dr. Adam Clarke (Bibliographical
MhtceUany, ii. 130J, mai— 'The Game and Playe of the Chesse, imprmted by
William Caxton, flfynysshid the last day of Marche, the yer of our lx)rd God a
thousand foure honderd and Ixxiiii, ' tu hwnt i bob dadl, yw y llyfr cjnitaf oil

a ar^Taffwyd yn Lloegr ; ond yn ddiau nid y cyntaf o waith Caxton ; canys dygai
ef ei gelfyddyd ym mlaen yn N^hwlen ('Colonia'), yn yr Almaen, am ryw
ysbaid cyn ymsefytllu yn Westmmster. Bemir iddo argralfu y llyfr a elwir
* Le Kecueil des Histoires de Troyes,' rhwng 1404 ac 1470, yn y ddinaa bono.]

X Brayley's Londoniana ; or Reminiscences of the British Metropolis, vol:

ii. p. IG.
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Yn Uundain, Ehydychain, Mwythig, a Chaerlleon, y buwyd yn ar-

graffii y llyfrau C^inraeg gjTitaf ; ond bii argraflPwasg yu Nhref-
aldwyn, yn amser y terfysgiadau gvrladol,* canys ceir Uyfryn Seis-

onaeg wedi ei argrafl'u ^ii 'Montgomery' yn 1648.f Y llyfr

Cymraeg cjTitaf a argraffwyd yng Nghymru ydoedd yn Ngwrecsam^
ac nid yn NhrefhedjTi na Chaerfyrddin, fel y credid o'r blaen. Y
llyfr ydoedd * HoU Ddyledswydd Dyn,' a'r flwyddyn ydoodd 1718 ;t

o leiaf dyma y llyfr Cymraeg cyntaf a gafwyd etc wedi ei argraffu
yng Nghymru.

Er bod Caxton ac ereill wedi cyhoeddi rhai pethau yn fore, iawn

y gellid tybio 'svrth eu henwau eu bod yn dwyn perthynas 4 Chymru
a'r Cymry; megys, * Morte Darthur^ Byrthy Lyfy ^'c.j of Kyng
ArthurJ* gan y cyntaf yn 1485

; § a * Galfridi Monemuthensis Britan-
ni(e utriusque Regum et Principum Origo et Geita^ gan argrafFwyr
Paris, yn 1517. Ymddengys er hyny mai ail argraffiad ydoedd yr
uchod, a bod y cyntaf wedi ei argjaffu yn Paris yn 1508 ; a daeth
allan argraffiad arall, neu yn hytrach gyfieithiad, gan Aaron Thomp-
son, yn 1 7 1 8 ; ac un arall gan y Dr. Giles, yn 1 842. Pliydd y Ehestr-
lyfrau waith Gildas fel wedi ei argraffu yn Llundain yn 1525.

[Y traethawd * Do Excidio BritanniiP,' o waith Gilda«, a gyhoeddwyd y tro

cyntaf yii llyfr Splyc bychan, yn Uundain, yn y flwyddyn 1525, gan yr Italiad

dysgedig, Polydor \ ergil. Rhed tudalen yr enw yn yr argraffiad cyntefig hwn
fel y canlyn :

—
' Opvs Nowm. Gildas Britanuvs Moaachvs cvi Sapientis

cognom^td est inditum, de calamitate excidio, & conquestu Britannia*, quam
Angliam nunc uocant, author uetustuB a multis diu desyderatus, & nuixjr in

cratiaiu. D. Cuthel>erti Tonstalli, Londinen. Episcopi formulia excusus.'

Ni fynegir ar y dtlalen gjTitaf pa hnrd, pa le, na cuan Lwy yr argraffwyd ef ;

ond terfynir y cyflwj-niad i'r Esgob Tonstal fel hyn :
—

* Vale. ad. VIII. Iduum
April. M.D.XXV. Londini.' Cynnwys y gwaith 44 o ddail, a'r rhai hyny heb
eu tudalcuu ; ac y mae oil yn argraflfedig mewn Uythjrrenau ItaUg]

Yr oedd hefyd un Salisbury wedi cyhoeddi * Primer '|| yn y flwydd-

yn 1531, yr hwn oedd yn llyfr o un ddalen ar hugain, ac wedi ei

* [Ymddengys mai gwasg symmudol, ac nid sefydlog, ydoedd hon.]

t Gwelrhif2, d.f. 1646.

* Gwel rhif 5,d.f. 1718.

§ Llythyr B. Davies, ger Caerfyrddin ; ond ymddengys fod llyfr o'r enw hwn
wedi dyfod allan mor fore a 1521. * Le Bregement de toutes les estatutes ausi

bien dea ^nelles come des nouelles nouellement abbreges. By Guillame
Owein, aWelshman. Impressum LonJiiii per Richardum Pynsonum, 1521.' Nia
a gawn hefyd ' Assertio inclytissimi Arturii regis Britannise, Joanne Lelando
autore. Londini, 1544.' Teitl llyfr 1485 yn llawn sy fel hyn :

—
*A book of the

noble Hystoryes of Kynge Arthur, and of certen of his Knyghtes, which book was
reduced in to Englysshe by Syr Thomas Malory Knyght, and by me WilUam
Caxton, deceyded into xxi Books, chapytred and emprynted and fjoiyshed in

abbey Westmestre 1485.' Y mae mewn Uythyrenau duon. Gyhoeddwyd o ddeutu
51 argraffiad o hwnerbjTi 1614. [Yn 1817, adgyhoeddwyd argraffiad Caxton, air

yng ngair, a llythjTen a llythyren, gan Robert Southey, y bardd llawryfog,

gyda rhagarweiniad a nodiadau, me^\^l 2 gyfrol 4plyg.]

II"
[Y mae yr awdwr wedi camddeall ystyr yr enw * Prymer of Salyshery ' yn

hollol. Nid llyfr o waith neu gj^eithiad neb o'r enw Salyshery neu Salisbury a
olygir, ond y Primer, neu Lyfr y Gwasanaeth Eglwysig, arferedig yn Eglwys
Gadeiriol Salisbury, Sarum, neu Gaergaradog. Cyn amser y Diwygiad nid yr
un £Purfwasanaeth yn gwbl a arferid ym mhob esgobaeth yn y deyrnas ; ac yr
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argraffu gan Robert Copeland, yr hwn a fuasai yn wasanaethydd
gyda Caxton. Ceir hefyd argralfiad arall yn 1535, dan yr enw
' Frymer of Salyshery,''* ond ni ddywedir mai Cymraeg oedd y rliai

liyn.f Ymddengys fod gan y Salisburiaid rywbeth iV wneyd ag
argraffu yn fore, fel y ceir gweled eto. Dyina yr aingylchiad

cyntaf i gael yr enw SalinburyX yn gyssylltedig k llyfryddiaeth, ac

yr oedd hyn cyn pen nemawr o llynyddau ar ol dw^'u y golfyddyd o

argraffu i'r deyruas lion. Yr oedd, ymddengys, un Jolin liyddell,

neu Bedel, yn galw ei hun yn Salisbury hefyd ; eanys argraffwyd
Uyfr yn y ffwyddyn 1533, o'r enw ^ Lyf of Uyldhrand. Imprinted hy

Wynkyn de iVorde, for John Byddcll, otherwise Salisbury.^^ Ond ni

chafwyd fod dim wedi ei argraffu yn Gymraeg yn gynt na'r can-

lynol, yn yr hwn le ac amser y gellir, ac yr arferir amseru dechreu-

ad Llyfi-yddiaeth y Cymry ; sef,

1546.

* Beibl. Yn y Llyvyr hwn y Traethyr Gwyddor Kymraeg.

Kalendyr. Y Gredo neu bynkey yr ffydd Gatholig. Y Pader neu

Weddi yr Arglwydd. Y Deng air Deddyf. Saith rinwedd yr Eg-

Iwys. Y Kampay arveradwy, a'r Gweddiau Goeheladwy ac Keingeu.'||

[Llundain, 1546, 4plyg.]

oetld gan Salisbury, fel y gwyddys, flfurfwasanaeth, neu Lyfr Gweddi Gyffredin,

neillduol iddi ei hun, ac yn amrjrwio niewii llawer o bethau oddi wrth y ifurf-

iau arferedig mewn lleoedd ereill. Cyfeirir at fturf neu ' arfer ' Salisbury
yn y Rhagyniadrodd i'r Llyfr Gweddi Gyffredin, yn y wedd ganlynol :

—
* A

lie bu cyn hyn amrywiaetli mawr wrth ddy^vedyd a chanu yn yr Eglwysi o
fewn y Deyrnas hon, rhai yn canlyn Arfer SaUshury, rhai Arfer Henffordd^
rhai Arfer Bant/or, rhai Arfer Efrmrij, a rhai ereill Arfer Lincoln : yn awr o
liyn allan ni bydd i'r holl Deymas ond un Arfer. '1

* Dictioyiary of Printing ami Printers, p. 301. Yr oedd un cyfargraff o'r

llyfr hwn, tybygid, yn llyfrfa Rug, ger Corwen, jt hvm. a elwir yn rheatr
gwerthiant eiddo y diweddar Syr Robert Williames Vaughan, yn ' Salisbury
Missall,' ac a brynwyd gan Mr. Hayes, llyfrwerthydd o Manchester, am 45/>.,

er nad ydyw ond ychydig o ddalenau.

+ Yr oedd un Cyniro yn awdwr un o'r llyfrau a argraffwyd gan W. Caxton,
sef John Gower, brodor o Gyinru, ac y mae rhagddalen ei lyfr yn dar-
llen fel hjni :—^' Confessio Aniantis, that is to saye in Englisshe, The Coufessyon
of the Louer, maad and compyled by me John Gower, Squyer. Eupryuted at
Westmestre by me Willyam Caxton, and ffynyssed the ij. daye of Septembre
the fyrst yere of the regue of Kyng Richard the thyrd the yere of our lord a
thousand cccclxxxxiij. ' Dywedir fod yn yr amseriad h^vn wall o un x yn ormod,
ac mai 1483 a feddylir. Cynnwysa 21 1 o ddalenau. [Yn 1483 y dechreuodd
llhisiart Wargam deymasu, ac yn 1485 y collodd ei fywyd ar Faes Bosworth.
Y mae mcccclxxxxiii, a'r tlwyddyn gyntaf i Risiart, gan hyny, yn anghysson A'u
gilydd.]

t [' Saleshnry,' yn hytrach na 'Salisbury,^ yr arferai yr hen Salsbriaid ys-
grifenu eu henwau. Am hanes dyddorawl am deulu y Salsbriaid, ac am
XVilym Salsbri yn neillduol, gweler Gwaith Gmillter Mechain, ii. 187—202.]

§ Dictionary of Printing and Printers, p. 287.

II Rhydd Johnson y llyfr hwn yin mhlith y llyfrau a argraffwyd gan Edward
Whitchurch, a rhydd y geiriau cjaitaf fel hyn :

' Ym Ihyvyr ;' a dywed ma
Splygydoedd.

—

Typographia, vol. i. p. 517.



LLYFEYDDIAETH Y CYMRY. [1546

Dywed yr Esgob Ilumphreys, gynt o Fangor, mai math o Almanac
ydoedd, o ychydig o ddalenau. Dodwyd * Beibl,' mewn llythyrenau

breision ar ben uchaf y ddalen gyntaf, i d>Tiu sylw, mae yn debyg,

gan fod rhanau o'r Beibl ynddo, jrr liwn oedd hoUol ddyeithi- yug
Nghymru yn y dyddiau liyny. Tybia rliai mai S>t John Price,
LL.D., a gyhoeddodd y llyfr hwn. Brodor o sir Frycheiniog oedd
Syr John, ac yn fab i un Ehys ab Gwilym Gwyn, ac yr oedd yn
byw yn y Priordy, Aberhonddu. Y mae yn dra thebyg ei fod mewn
urddau, ac felly yn dwyn rhyw berthynas eglwysig d'r Priordy, yr

hwn le oedd mewn bri yn yr oes hbno ; ac y mae yn debyg mai o ^
blegid hyny y gelwid ef * Syr John,' am yr arferid yn yr oes bono

'

alw dysgedigion mewn urddau eglwysig felly ; ond dywed Wood
iddo gael ei wneyd yn farchog, ac iddo lenwi amryT\' swyddau dinesig

yn ei wlad. Yr oedd yn un o'r dirj^rwywyr a roddwyd ar waith

gan Ilarri vin. i chwilio y Mynacldogydd ag oedd i'w difrodi.-|;

A chafodd ef y Fynachlog bono, oedd yn werth y pryd hyny
134/;. 1 1«. 4c. PrjTiwj'd y lie wedi h}Tiy oddi ar un oV disgynyddiou

gan 8yr John Jephrys, wyres }t hwn a'i trosglwyddodd trwy briodi

i un John Pratt, a mab hwnw yn marw yn ddiblant, a'i gwnaoth yn
ei ewyllys i Ardalydd Camden. Efe a gafodd neu a brynodd hefyd

ddegjTuau Llanfair ym Muallt a Llanddewi'r Osvm. Y mae vn dra

filer ei fod yn Brotestant, neu wedi ymwrtliod & i urddau eglwysig

er ys cryn amser, canys ceir enwau ei blant i ddeg—5 o ferched a 5

o foibion ;X er y dichon ei fod yn briod pan mewn urddau ; canys;i

ymddengys nad oedd gweddwdod ofTeiriadol yn cael ei gadw mor
f^nwl yng Nghymru, ag yr ydoedd mewn lleoedd ereillo'r gi^ledydd

pabaidd, ^ bod Cymru yn addfedu er ys talm i fwrw ymaitli iau

Kliufain ; canys yr oedd y Deon Salisbury )ti Llanelwy, yn amsey
Harri vii. a Harri \'ni., yn meddu teulu mawr, ac er hyny yn cael

ei gydnabod yn gyfreithlawn ddeon.§ Yr oedd Syr John yn liyn-

afiaethydd enwogjil a hynododd ei hun trwy ei * Amddiffyniad o'r

llanesiaeth Frytanaidd,* jti erb3m Polydor Virgil.** Khoddodd
hefyd gynnorthwy i Leland, yn ei * Assertio Arturii.^]\ Gall hefyd

y bu gan y Dr. John Dafydd Phys law yng nghyhoeddiad y llyfryn

liwn, gan ei fod yi\ byw ger Aberhonddu, ac folly yn adnabyddus
d Syr John Price. J J

* Rhoid y blaen-enwad Syr i offeiriad heb gael ei ddysgeidiaeth yn y prif-.

ysgoUon.

—

GtoaUh Leicis Glyn Cothly nod, t. 253.

f Meyrick's Dwnn's Heraldic Visitation^ vol. i, p. 97.

J Humphreys's Ailditions to Wood^s A thence Oxonienses.

§ M.Ii. in the Arch. Cavib. N.S. vol. ii.

II
Jones's History of Breconshire.

** Polydorus Virgilius [neu Vergilius], oedd frodor o Urbino, ynyrltal.,

Daeth i Loegr yn 1503 fel negesydd dros y Pab Alecsander vi., i gasglu ceiniog-

au Pedr, lie y treuliodd tua banner can mlynedd o'i oes yn ysgrifenu ac yn cy-

boeddi amrai weitbiau. Yr oedd yn dal arcbddiaconiaetb WeUs, &c. Bu
farw yn Urbino, yn 1555.

—

Penny Cyclojwedia.
+t John Leland, bynafiaetbydd euwog a anwyd yn Uundain yn nechreu y

16 ganrif, ac a fu farw yn 1552.

JiJ: [Kid oes nn Ue i gredu nad gver lleyg a marcbog urddol ydoedd Syr John
Prys. Crybwylla yr Esgob Rbisiart Da^aes am dano, yn ei Epistol at y
CjTnry, megys ' marcbog urddol ;' a cbyfeiria at yr byn a wnaetb ef mewTi
pertbynas i lyfryddiaetb Cymru yn yr ymadrodd bwn :

—
* Eitbr mor ddiystyr
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1547.

1. * A Dictionary

in Englyshe and AVelsho moclie ne-

cessary to all sucho Welsliemen as

wil spedly learno the englyshe t^gue

tliought vnto the kynges maio-

stio very mote to be sette for-

the to the vse of his graces

Bubiectes in Wales : Wlie

revnto is p'fixed a litle

treatyse of the en-

glyshe pronucia-

cion of the let-

ters, by

Wyllyam Salesbury'

y niae yn blaenori y Geirlyfr hwn, * Johan Waley y prenter yn
danfon anerch ar ])6ho\ Ivymry.' Yr oedd y Cymraeg ynddo a
llaen y Seisonaeg, er y dywedir ar yr wyneb-ddalen mai ^ Diction^

{try in Englyshe and JVehhe^ ydoedd
;
yr hyn a wnaeth i bawb ei

ystyried a'i ddarlunio felly, sef mai y Seisonaeg ydoedd gyntaf

;

ond fel arall y mae. Y mae y geiriau wedi eu trefnu yn golofnau

ynddo, rywbeth yn debyg i ailUadur ysgol, bedair colofn ar bob
vyneb-ddalen fel hyn :

—

Xamheraec. SaesonacQ. Welshe. Ejiglyshe.

dyn man llaw hand
l)en head coes leg

ysgrifenu write cofio remember

Nid yw y llyfr yn un byclian, ond y mae yn Iwmp lied drwchus, a
blygiad rliyw 1 2plyg ysgwar ; ond o blegid ei gynllim uchod y mae
llawer o'r dail yn ddiargraff.

Yr oedd wedi ei gyfiwyno i'r brenin Harri viii., a'i argraffu

dan ei nodded ef, fel y mynega yr wyneb-ddalen,

—

Hhotight vnto the

hynges maiestie very mete to he sette Jorthe to the vse of his graces

subiectes in Wales. ^ Y mae Strype, yn ei * Annalsj^ yn gahv yr
awdwr yn * Wyllyam Saksbury of Zlanrwstj gent. ;' ac yn dywedyd
ei fod yn gyfranog 4 'Johan Waley y prenter,' yn y breintlythyr

fyiUlay iaith y Cyniro, a cbyii hellet ir esceiihisit, ac na alloiUl y print ddwyu
rirwytli yu y byt yw gyfri ir Cyiiiro yn i iaith i hun hyd yn hyn o dilytld neu
yohydic cyn hyn i gosodes Wiliam Salsburi yr Efungylon a'r epystelay, a arferid

yn yr Eglwys tros y Hwyddyn, yn (Jyinraeg yii print, a' Syr llion Prys yntay y
rader, y Credo, a'r x (lorchymjni.' Diau y gwyddai yr Esgob DaN-ies, ei gydoes\*T
a'i gydlafiirwr, yn dda ddigon pa un ai gwr lleyg ai gwr eglwysig ydoedd Syr
Jolm Trys, a dylai ei dystiolaeth cf, yng nghyd a thystiolaeth Wood, fod yn
heuderfynol ar y pwnc]
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am eaitb. mlynedd i argrafiPu y Beibl yn Gymraeg.* Y mae copi

o'r argraffiad hvm yn y Gv^wi-einfa Brydeinig, yn Llundain. Dywed
Johnson fod Edward AVkitchurch wedi argralfu * Englyshe and
IVehhe Dictionary\ heb amseriad ; ond mae yn debyg mai yr un a
enwir eto ydoedd hwnw. Bu AValey farw yn 1386.

[Cymmaint ag a welir uchotl, ar dduU cynien wrthJroedig, yw y cwbl sydd ar
wyneb cyntaf dalen enwol y llyfr hyiiatol hwii. Ar gefo y ddalen h6uo y
mae y cytlwyniad i'r Breum Harri viii :

—'To the moost Victoriouse &
Redowbted prince Henry theyght by the grace of God Kynge of Englande,
Fraiince and Irelande defender of the faythe And of the Churche of
Englande and also of Ireldde in erthe the supreame Hedde be al prosixiritye in

continuall honour.' Yna y canlyn—'Wyllyam Saleslmri wrth y darlleawib,'

yr hyn a gynnwys dair dalen. Wetb hyny y daw— ' Natur a sain y Uythyreu
vchod yn Saesnec ;' neu, fel y gelwir y rhaglith hwn ar frig y dail,

—
' Athraw-

aeth i ddyscy darllen Saesnec." Cymraeg ydyw, a llenwa 6 dalen. Yna y
dechreu y Geiriadur ei hun. Cynnwys yr holJ lyfr 83 o ddail, neu 166 o du-
dalenau 4plyg bychan. Y mae oil yn y ll>'thyren ddu, ac, fel llawer o lyfrau yr
oes hono, neb ei dudalenu. Nid * Iwmp lletl drwchus ' mo hono mewn un motld,

ond, fel y gellir yn hawdd ddimatl wrth nifer ei ddalenau, llyfr pur deueu
ydyw. Rhenir y tudalen yn bedair colt)fn, megys y canfyddir yn y cyidlun a
rydd yr awdwr : y golofn gyntaf sydd a'r gair Aantheraec (ac weithiau Camraec)
uwch ei phen ; uwch l>en yr ail golofn saif Sae/ionaec (ac weithiau tSaejtnec) ;

uweh l>en y drydedd ceir WeU/ie (a phryd arall U'dbtfte) ; ac uwch ben y
bedware<ld saif EnijlyHhc Y mae yr awil>iT wedi IxkI braidil yii anttmlua yn ei

enghraifft o'r gwaith; canys dull neu (ji/nllun y<lyw, acnid dyfyniad allano hono

;

o her\v'ydd yn y ^aith ei hun ni cheir, er enghraifft, ddim yn y golofn Seison-

eg ar gyfer y gair * dyn ;' ac y mae llawer gair Cymraeg, niewn gwahanol
fiuiau yn y gwaith, be!) un gair cyfystyr ar ei gyfer yn y golofn Seisoneg.

Nid yn ' hlaenori y Geirlyfr hwn y ceir— * lonan Waley y prenter yn danfon
anerch ar pobol Kymry,' ond ar y tudalen olaf oil o'r gwaith ; ac ar waelod
bono y ceir yr argralfeb ganlynol :

—

* Impryuted at London in Foster lane, by me
John Waley.

(1547.)

Cum priuilegio atl imprimendum solum.'

Y mae dau gyfargraflf o Eirlyfr Salsbri yn y Gywreinfa Brydeinig, yn IJun-
dain, uu yn hollol gytia\\ii, a'r llall yn dditfygiol o'r ddwy ddalen gyntaf a'r

pedair oluf. Y mae i>eth coll hefyd yujg nghauol y gwaith. Y mae cyfargralf

perflfaith hefyd o hono yn Llyfrgell Peniartn, Meirion.

Hwyrach nad annifyr fyddai enghraifft arall o'r Geiriadur boreuol hwn. A
ganl)^^ yw ei eglurhAd ar y gair \it/nun/n :

—
' Wynwyn llyseun o ddyryrgwrag-

edd wrtn eu llygait er kymel wylo pan fo meirw eu gwyr.']

2. * Calender of Months and Days, by W. Salesbury.^f

[Diau mai yr im yw hwn ^'r rhif 1, dan y flwj'ddyn 1546-1

1548.
^ * A Dictionary in Englyshe and Welshe,' &c.

Ail argraffiad oedd hwn, tybygid, o'r * Dictionary^ y flwj^ddyn

arall. Ei argrafTydd oedd Edward Whitchurch. Yr oedd heb am-
seriad, a gall y dylasai fod ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.

Yr oedd ef yn un o argraffwyr Matthew^ 8 Bible, I sef jr ail ar-

* Dictionary of Printing and Printers, p. 297.

+ Yn ol Mr. 0. E. Hughes, Trefriw, yn y Carnarvon Herald, Jan. 1, 1859.

X Y mae yn cael ei alw yn ' Mattherc^s Bihle,^ yn ol enw Thomas Matthew,
yr hwn oedd enw ffugiol y golygwr, yr hwn mewn gwirionedd nid oedd neb
llai na John Rogers, y merthyr.

—

Penny Cyclopaedia, d.g. Bible.
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graffiad o Teibl Coverdalo,' *gyda pheth gwelliadaii. Yr oedd

liyny >ni y flwyddyn 1537.

[Nid ynuldengys i Eirlyfr W. Salsbri gael erioeJ ei ail arffraffu. Tebyg
ddigon gan hyny mai camgynimeriad y^' ei gofnodi o dan y flwyddyn hon,

yn gystal a'r trydydd argratfiad o bono dan y tlwyddyn 1551.

J

1550.
1

.

* A Brief and plain Introduction, teaching how to pronounce

the Letters in the Brytysh Tongue.'

Ail argraffiad ydoodd hwn o'r Zitle treatyse of the Enghjidie

pronunciation of the Letters^ oedd yn blaenori * Dictionarif ' y
tlwyddyn 1547, ganWyllyam Salesbury, aca argraffwyd fel liyn

wrtho ei hun, yn Llundain, gan Robert Crowley.

f

[Nis gall dyfaliad yr awdwr fod yii gywir yma ; canys Cymraeg yw y cyfar-

wyddyd i seinio y llythyreuaii o Haen y (ieiriadur, ond Seimneg yw y gwaith
hvni. Gweler d.f. 1507, He y rlioddir enw y llyfr yn gytlawn.]

2. ' Dynichweliad allor uchel y Pab, gan W. Salesbury.' Llun-

dain, Splyg.J

[Ni chyhoeddodd Salsbri un gwaith o dan yr enw a gofrestrir yma. Y gwaith
a olygir yw yr un Seisoneg canlynol :

—

' The baterie

of the Popes Botereulx, common-
lye called the high Altare. Com-

piled by W. 8. in the yere
of oure Ijorde.

1550.'

Yna y canlyn dyfyniad o 2 Cor. x. 4—6. Ni chynnwya dalen yr enw un
amseriad, nac enw argraffydd, nac enw argraffle ; ond ar y tliwedd dywedir :

—

'Imprinted at London by Robert Crowley, dwellyng in Elye tentes in
Holburne. The yere of our Lord. M.D.L.'

Cynnwys 54 o ddail (8plyg) heb rifnodi eu tudalenau. Cyiiwynir y gwaith
jTiy wedd ganlynol :

—
' To hys singuler good Lord, Syr Richarde Ryche, Lords

Ryche, & Lord Chauncelloure of Englande : his mooste fayethfull and humble
seruaunte Wyllyam Salesburye wysheth euerlastynge felicitie.' Cynnwys y
llytliyr cyiiwyn ddwy ddalen

;
yna y daw— ' William Salesburye to the

Cliristen Reader,' yn cymiwys dwy ddalen arall ; ac yna y canlyn y ' Baterie ' ei

hun. Y mae argraffwaith y llyfr hwn yn llawer gwell nag argi-affwaith y Geir-
lyfr. Y mae cyfargrafl" o bono ar gadW yn y Gywreinfa Brydeinig.]

3. *Arweiniad hawdd ac eglur i'r iaith Gymraeg, gan W.
Salesbury.' Llundain, 1550, 4plyg.

Yr un ydoedd hwn a rhif 1, y flwyddyn hon ; ond dichon y
dylasai fod ychydig ym mlaen—ef allai bedair neu bum mlynedd.

[Ni gall hwn fod yr un a'r rhif 1, a gofnodir dan y flwyddyn hon ; canys
cyfarwyddyd i'r Scison i seinio y llythyreuau Cyuu'aeg yw hwniw, ac yn yr
iaith Seisoneg y mae yn ysgrifenedig ; ond ymddengys, os yw ei enw yu gywir,
mai llyfr Cymraeg ydyw hwn. Gweler d.f. 1507.]

* Miles Coverdale, cyhoeddydd y Beibl Seisonaeg cyntaf, a anwyd jii

Ecseter, yn y tlwyddyn 1487 ; bu farw, tybygir, yu loOS, canys clad»h\yd ef ar y
lOyild o Chwefror,yn y rt\vj^'ddyn hono, yng nghanghell Eglwys St. Bartholomeus,
yn yr oedran teg o 81 oed.

—

Penny Cyclo., dan ei enw.

t Dictionary of Printing and Printers, p. 297.

X Cofrestr Moses Williams.
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1551.

1. *KYNNIYER
llitli a ban or 3'8cry-

thur ac a ddarlleir yr Eclois prjd

Commun j Sulieu a'r Gwilieu

trwy *r vlwyddyn ; o Cam-
bereiciat. W. S

Tit. ii

Llewychawdr iachwyawl rat Deo i pawp dyn can on

dyscu y ymwady ac annuwoldab a chwanteu bydol a

byw yn sobr ac yn gyfyawn ac yn dduwiol yn y byd yn

awr can ddisgw}'! am y wynvj^dedic obaitli a llowych-

at gogoniant y Deo mawr a'n lachawdyr leshii

Christ yr hwn ae dodes ehunan trosom or en pryny o

ywrth olf onwiredd a clinrtliy iddo ohunan popl priawt

y ymgar a gweithredoedd da.

Rom i.

Nyd cywilyddiifl ffeny vi Euangol Christ can ye gallu

Deo ydyw hi ar iecheit i pop vn yn credy ynthei.'

At oi ddiwedd y mae a ganlyn :

—

* ^ Imprinted at

London by Roberte Crow-

ley for William Sales-

bury dwellynge in Elye tentes in

Houlboume
Anno Domini

M.D.L..i'

[Yn ol Cofrestr Moses Williams, llyfr 4plyg ydyw.]

2. * A Dictionary in Englyshe and AVelshe,' &c.*

Yr oedd hwn yn drydydd argraffiad o Eirlyfr * Wyllyam Saleshurijj

of Llanrwst, gent.f Yt argraffydd presennol oedd Robert Crowley,

yr hwn oedd frodor o sir Gaerwrangon. Y mae yn dra thebygol ei

fod yn Gymro, gan fod yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad yn
gyffredin yn siroedd y terfynau y prj^d h}Tiy. Arferai bregetliu

hefyd, gan ei fod mewn urddau, ac yn Eicer St. Giles, Cripplegate,

Llimdain, lie y bu farw, Mehefin 18, 1588. Bu gorfod iddo Ifoi, fel

11awer ereill, i Ffrancffort, ar ddyfodiad Mari i'r orsedd.J

* Gwel rhif 1, d.f. 1547. Os argraffodd "VNTiitchurch hefyd ' Dlctionarj/,* yr
oedd h\NTi yn drydydd argraffiad. [Gan mai ar awdurdod Seison y cofnodir yr
argraffiad tybiedig hwn, prin y gellir credu fod mwy nag un argraffiad o

Eiriadur W. Salsbri wedi jTiiddangos drwy'r wasg.]

+ Gwel dan y flwyddyn 1547 a 1548.

J Dictionary of Printing and Printers, p. 398.
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3. * Exomplifier of Eloquence. By W. Salesbury.**

[' Egluryii P'fraethincl) ' Salsbri a Phcrri ydyw liwn, ac nid argraflFwyd mo
Ijono hyd y tlwyddyii 1595 : ni ddylasai gan hyuy gael ei gofnodi yma.]

Aetli deiiddeng ml^niedd heibio ar ol hjn cyn y cawn fod dim
wodi ei -svneyd gan y wasg or lies y CjTnry, hyd y medrais wybod.
Ond yr oedd yn Ipswich, yn amser Edward vi, argralf'ydd o'r enw
John Oswon, jt hwn,yn y flwyddyn 1548,a syinmudodd i Gaorloew; ac

y mao yn y Roirs Chapel drwydded a roddwyd gan Edward vi. i John
Oswen, o ddinas Caorloew, a'i gynnrychiolwyi", i argraffu, ac ail ar-

graffii, pob math o lyfr neu lyfrau, a osodir allan gan ei fawrhydi, o

berthjTias i'r gwasanaeth a arferir yn yr eglwysi, a gweinyddiad y
sacramentau, ac addysg i'w ddeiliaid yn Nhywysogaeth Cymru, a'r

terfynau perthynol i'r unrhyw, &c., am saith mlynedd, gan wa-
hardd pawb ereill, pwy bynag fyddont, i argraffu yr imrhyw. Efe
a argraffodd hyd y tiwyddyn 1553, yn yr hon flwyddyn, sef y 7fed o

Edward vi, y cafodd ei benodi yn argraffydd i Dywysogaeth
Cymru, a'r terfynau perthynol i'r um-hyw. Er y cyfan, nid ydys
yn deall i Oswen argraffu dim yn Gymraeg ; ac aeth ei drwydded
allan heb wneyd dim gworth ei chael, pan y rhoddwyd trwydded
arall i John Waley.f Heb lawhyny, bu farw y brenin Edward, a
daeth Mari babaidd i'r orsedd, yr hyn a rydd reswm arall pa ham y
mae eymmaint o wagle a deuddeng mlynedd heb i Gymru gael dim
trwy y wasg.

1553.
* Here beginnith a litel treatess conteyninge the ivgemot of

oryne most necessary for al such as be desirous to knowe the state

of their owne bodys or be wylling to helpe theyr frindes, wrythyn

inthelatyn tongby John Nass andenglished by humefre Lloyd
at the request of the Eyght honorable Lord Safford.

Imprinted at London by Eicharde Nattyl dwellyngin Fletestrete,*

&c. 1553.

At ei ddiwedd fel hyn :

—

* Here endith the Boke yf Seynge of V Vdenis Imprinted at

London in Fletestrete at the Sygne of the George next to saynt

Dunstons church by YYylliam Powel In the yero of our Lorde

M.D.IjX.ii The xiiii day of Januarye.'

[Yn ol awdwT y Cambrian Plutarch, yr hwn a ganlynir yn y Biofj. Diet, of
Eminent WeMimen (d.g. ' Humphrey LlwyiV), yn y fl. 1551 yr yniddangosodd

y gwaith hwn, sef y tiwyddyn y cyimnerth Llwyd ei radd o Athraw y Celfau
yni Mlirifysgol Rliydychain. Anhawild dyfalu pa fodd y mae cyssoni yr hyn a
ilraethir yma yug nghylch y llyfr dan ystyriaeth, sef, y dywedir ar y dclaleu
gyiitaf gael o liono ei argraffu yn Llundain gan Richarde Nattyl yn 1553, ac ar

y diwcdd, gan VVylliam Pov-sel yn 15G2. Ymddengys fod yma ddau lyfr

gAvahanol vn cacl eu crybwyll ; ac hwyrach i'r amryfusedd ddygwydd trwy i'r

awdwr gyfarfod iVr ddau wcdi eu cyfrwymo ; sef, y 'IvgemCt of Oryne,' ar-

* Yn ol Mr. 0. E. Hughes, Carnarvon Herald, January 1, 1859.

t Dictionai-y ofPnnting and Printers, dan y fl\vyddyn 1548, a d.g. 'John Osipcn/

2
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graffedig yn 1553, a'r ' Boke of Seynge of Wdenis,' yn 1562 : ac oa oedd diwedd
y naill a dechreu y Ilall wedi myned ar ddifancoll, gallasai y camgymmeriad
ddygwydd yn bur hawdd. Ni ddarfu i mi weled y gwaith neu y gweithiau a
gomodir.]

[1563.
* Gildee de Excidio Britannico Epistola.*

Axgraffedig yn Llundain, 1563, gan J. Daye, 8plyg.

Hwn, fel yr ymddengys, oedd y pedwerydd cyhoetldiad o argraflSad Polydor
Vergil o Lythyr Gildas. Gweler tudalen 2, a chymharer rhif 6, d.f. 1587.

Ymddangosodd yr ail argraffiad o bono yn Awgsbwrg yn 1534, a'r trydydd yn
Basil yn 1541.]

1564-65.
* The Letanye in Welshe.'

Ni ellais wybod dim ychwaneg am yr uchod, na'i fod yn cael ei

enwi ym mblith y llyfrau a argraffwyd gan John Waley, yn y rho8tr

o honynt a roir gan Mr. C. H. Timperley.*

1567.

1 .
* Testament newydd ein Arglwydd lesu Christ. Ghrody ei

dynnu, yd y gadei jt ancyfiaith *air yn ei gylydd or Grooc a'r

Llatin, gan nevridio ffurf Uythyren gairiae-dodi. Eb law hynny y
mae pob Gair a dybiwyt y vot yn andeallus, ai o ran Llodiaith y
'wlat, ai o ancynefinder y deunydd, wedi ei noti ai eglurhau ar

'ledemyl y tu dalon gydrychiol.*

Yn niwedd y Uyfr y mae y goiriau hyn :

—

* Imprinted at London, by Henry Denham, at the costes and

charges of Humfrey Toy,-)- dwelling in Paules churchyarde, at

the signe of Hebnet. Cum priviUgio at imprimendum solum. Anno.

1567. Octob. 7.'

Fe allai na byddai yn ammhriodol yma wneyd rhai sylwadau
arweiniol, eyn sylwi ar gyfieithiad a chyhoeddiad y Testament hwn.
Y eyntaf, am a wyddys, a gyfieithodd ranau o'r Beibl i'r iaith

Gymraeg, oedd TauesinJ—bardd enwog o ymyl Llanrwst, ag oedd

* Dictionary of Printing and Printers.

+ Yr oedd Humffrey Toy, neu Toe, yn Gjrmro o du ei fam a'i naia ; canys
merch oedd ei nain, mam Robert Toy, i David ab David, o Gaerfyrddin, a
gwraig Robert, mam Humffrey, oedd ferch Gruffydd ab John Da\ad Lloyd.
Gan fod William Salesbury yn cyfeillachu Uawer a'r Esgob Richard Davies, a
h^vnw yn byw yn Abergwili, ger Gaerfyrddin, a Mrs, Toy jm argraffyddes, yn
dwyn y gM^aith ym mlaen ei hun ar ol marwolaeth ei gwr, hyd nes y eyfod-
odd ei mab Humffirey, cafodd W. Salesbury ei gymheU i lettya yno, tra y
byddai yn Llundain yn golygu y wasg, ac argraffu y Testament Newydd.
Diau mai trwy ddylanwad ei fam y cymmerodd amo y gost o argraff"u y Testa-

ment. Yr oedd un John Toye yn argraffu yn ' Ponies churche yard, at the

sygne of saynte Xycolas,^ yn 1531.—Jolmson'a Typographia^ vol. i. p. 510.

X [Nid oes un prawf ddarfod i Daliesin gyfieithu cymmaint a UineU o'r Ys"
gi-ythyr L^ i'r Gymraeg, nac i un iaith araU. Am y cerddi a elwir * Llath
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1

yn blodeuo o ddeutu y flwyddyn 510. Math o alleiriad barddonol
o ranau o'r Boibl yw ei waith, sof * Deg pla poeni Pharo,' * Llath
Foosen,' neu Wialen Moses, ac yeliydig am Dduw a Clirist.

Yr ail oedd Dai^ydd Ddu o Hiradduo,* yr hwn a flodouodd o ddeutu

y flwyddyn 1349. Y mae ei waith yn cynnwys rhan fawrf o'r Salmau,
rhan o'r bennod gyntaf o Efengyl Luc, Can Zacharias, Cyfarchiad yr
Angel i Mair, Cdn y Tri Llanc, a Chan Simeon. Alleiriad barddon-
ol neu gynghanoddol yw yr eiddo yntau gan mwyaf. Ond rhoddwyd
yn fy Haw adysgrif y dy^edid ei bod yn esiampl mewn rhyddiaith

o'i gyfieithiad o * Q-yfarchiad yr Angel Gabriel i Fair :' ac fel hyny
mae :

—

* Gabriel a anfoned yn gennad y gan Dduw i ddinas yn
Galilea yr hwn a elwir Nasraeth i briodi morwyn a gwr a elwid

Joseph o Iwyth Dafydd. Ac enw y forwyn oedd Mair. A phan
ddaeth yr angel i mewn attai y dywawd ef hanpych gwell Fair

gyflawn o rad Duw gyda thi bondigaid wyt ynghyfrwng y gwragedd.
A phan giglou Fair hynny cynhyrfu a wnaeth a meddyliaw pa ryw
gyfarch oedd honno.

* A djrwedyd a onig yr angel wrthi nac ofnhaa Fair canys ti a
gefaist rad y gan Dduw ti a ymddygu feichiogi ith groth ac a esgory
ar fab a elwy ei enw losu a hwnnw a fydd gwr mawr|a mab y gelwir

i'r Goruchaf ac ef a rydd yr Arglwydd Dduw iddaw eisteddfa

Dafydd ei dad ac ni bydd diwedd ar ei deyrnas ef.'

Nid oedd yr ysgrifau hyn i'w cael ond yn llyfrgelloedd y cywrain
a'r dysgedig, hyd y flwyddyn 1801, pryd y casglwj^d ac y cyhoedd-
wyd ystor fawr o honynt yn yr Archaiology of Wales, trwy lafur yr
enwogion Owain Myfyr, sef Owen Jones

; y Dr. AV. Owain Pugho,
D.C.L., F.A.S. ; ac Edward Williams, neu lolo Morganwg, * Bardd
wrth Fraint a Defawd Beirdd Ynys Prydain.' Nid oes ammheu
nad oedd rhanau eroill o'r Beibl yn Gymraeg trwy lafur rhai o'r

mynachod, megys ag y cyfieithwyd yn ami gan fynachod gwledydd
ereiU. Tystia y Dr. EichardDavies, Esgob Ty Ddewi, iddo weled Pimi
Llyfr Moses yn nhy ewythr iddo, pan oedd yr esgob yn fachgen.
Fel \\jn y dywed y Doctor dysgedig, yn ei lythyr argrafi'edig gyda'r
Testament cyntaf hwn :

—

*Yn lie gwir,ni ff^Tinodd cenifierioet gael gwelety-d*5Z yn Gymraeg:
eithr pan oeddwn fachcen, cof yw cennyf welet pimip llyfr Moysen yn
Gymraeg o fewn tuy ewythyr ym' oedd wr dysgedig ; ond nid doedd

Foesen,' * Plau yr Aipht,' 'Gwawd Gw^r Israel,' a.r.c, cyfansoddiadau
ydynt llawer diweddarach nag oes TaUesin. Ac nid yw y llinell

—

* A minnau DaUesin o Ian llyn Geirionydd,'

ond prawf pur egwan mai gwr * o yinyl Llanrwst ' oedd * Pen Beirdd y
Gorllewin.']

* Ei enw yn briodol oedd Dafydd ab Roderic ab Madog. Y mae yn eglwys
Dymeirchion, ar derfyn Dyflfryn Clwyd, feddfaen certiuniol iddo.

t [Yn hytrach, rhan fechan. Cynnwys gwaith Dafydd Ddu Hiraddug
gytieitliiad, peth me^vn rhyddiaith, ond y rhan fwyaf ar fesur cerdd, o ' Was-
anaeth Mair Fendigaid, ' yi- hwn sy gynnwysedig gan mwyaf o ddamau o'r

Ysgi*ythyr Lfm. Ceir y gwaith hwn yn argraflfedig pi agos i ddiwedd y gyfrol
gyntaf o'r Myvyrian Archaioloffy of Walm : 3 cyf. 8plyg, Llundain, 1801-7.]
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neb yn ystyr y llyfr, nac yn prisio amo. Peth amheiis ydyw .(ir a
wnn i) a ellir gwelet yn oil Cymru iin hen Fibl yn G^Tiiraeg i'r penn
golledwyt ac y speiliwyt y C^Tnry oy oil lyfray. Eithr diammay
yw cenuyf fot cyn hynny y Bibl yn ddigon cyffredin yn Gyuiraog.

Perffeitkrwydd liydd y Merthyron, eglwyswyr a Ueigion, sy brawf
cadarn fod yr Ysgrythyr L&n cenddynt yn i iaith eu liunain.—Hofyd,

y mae cenym ni yn Gymraeg amryw jTnadroddion a diarhebion yn
aros f)i;li mewn arfer a dynwyt o berfedd }t Ysgryth^T Ijan, ac o

ganol Efengyl Crist. Yr hyn sy brofedigaotli ddigonawl fot yr

Ysgrythyr Lan ym hen pob bath ar ddyn, pan y declireuwyt

hwynt, a plian y dygwyt i arfer gyflfredinawl : niegis, A Duw a
digon, heb Dduw hob ddim.—^A gair Duw yn uchaf.—Y Map
rhad.—Ni lafur, ni weddia, nid teilwng iddo ei fara.—Eglwys pawb
yn ei galon.

—

C^ti wired a'r efengyl.—Pan nad rhyfedd na thyf

post aur trwy nen t^ yr anwir.—Drwg y ceidw diawl ei was.—I Ddvw
y diolchwn gaol bwj-t, a gallu ei fwjrta.—Ehad Dww ar y gwaith

;

ac eraill o'r fath hyn. Y mae Uawer o enwau arforedig gynt yn
mhlith y Cyniry j-n brawf ychwanogol o hynny ; megys, Abraham,
Esgob Menyw ; Adda Fias, im o'r Beirdd ; Aaron, un o benaethiaid

gwlad Forgan ; Asaph, Esgob Llanelwy ; Daniel, yr Esgob c}Titafyn
Bangor ; lago ab Idwal ; loseph, Esgob Menyw ; Samuel Boulan,

offeiriad dysgedig ; Samson, y chweched Esgob ar hugain, a'r

diweddaf j-n Menyw ; a'r cyfiyw eraill a goffeir yn fynych yn yr
hen achau. Y mae hyn yn dangos fot yr Ysgrythyr Lan yn wybod-
edic iawn gan ein hynafieit ni gynt. Y mae prydyddiaeth TtUieain

ben-beirdd yn gwiriaw jt un peth, yr hwn oedd yn byw yn amser
Maelgwn Gwynedd, yn y chweched ganrif.'*

Deng}'8 y rhesymau uchod yn eithaf boddhaol fod y Beibl, nou
ranau helaeth o bono, jtu meddiant ein hynaliaid ni y Cymry yn
foreuol iawn ; a thebyg yw idd^nt eu colli trwy erlidigaethau a
rhyfeloedd, o'r chweched hyd y bymthegfed ganrif, f pan yr £iil

lewyrchodd y golouni dwj'fol.

Gwelwyd mai y rhanau cyntaf a argraffwyd o*r Beibl yn Gymraeg
oedd rhai damau yn y llyfr bychan a nodwyd fel y cyntaf a argraff-

wyd o gwbl yn ein hiaith, sef llyfr y flwyddyn 1546, yn cynnwys y
* Pader neu Weddi yr Arglwydd, y Deng air Deddyf,' &c.; y
*Kynnifer llith a Ban,' &c., jti 1551 ; a'r ^ Letanye in Wehhef* yn
1564-65. Ehoddodd y Dr. Malkin, ar sail hysbysiaeth a gawsai gan
lolo Morganwg4 hanes ddarfod iun Thomas Llywelyn, o'r Glyn
Eithinog, yn Phegoes, yr hwn sy ddosran neu dref ddegwm o blwyf
Ystrad D^-fodwg, yn sir Forganwg, a'r hwn oedd fardd Cymreig
enwog, yn Brotestant o nodwedd uc-hel, duwioldeb mawr, a moesol-

deb manwl, ac yn byw yn amser Edward vi. hyd Elisabeth—iddo

gyfieithu y Beibl i GjTnraeg dda, o gyfieithiad Seisonaeg William

* [Xid yw hwn ddyfyniad llythyrenol o Lythyr yr Esgob Davies ; ac ym-
ddengys I'r awdwr ei gjinineryd o Eiriadur Ysgrythyrol Charles (d.g. Bibl)^

ac nid o Destament Salsbri, er nad yw yn cwbl gytuno a hwnw chwaitli.J

+ [Yn yr vmfed ganrif ar bymtheg y cymmerth y Diwygiad le yn y dejTTias

hon yn gj^stal ag ar y cyfandir,]

X Br. Malkin's Scenc'nj, Antiquities, and Biography of South Wales, vol. i.

pp. 297—300.
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Tyndal, tua'r fl\vycldyn 1540. Yr oodd of yii meddu trwydded i

bregothu o dan law yr Aruhosgob Grindal, fol y cafodd eroill yn y
dyddiau liyny. Byddai yn ami yn darllon y gwasanaeth eglwyBig

mown annedd-dai,—yn ysgrifenodig ganddo ei huu (canys liyd yn
hyn nid oodd dim yn argraffodig) a plirogothai yn boblogaidd, a
fl'urliodd lawer o gymdeithasau bychain. Dywodir hefyd fod

llythyr mown ysgritlaw yn llyfrgell Syr Tliomas I^tpstyn, yn sir

Fliint, oddi wrth y dy^vedodig Thomas Llywelyn, at Itithard Davies,

yr ail Esgob Protestanaidd yn Nliy Ddowi, yn oi annog i gyfieitliu

y Beibl i'r iaitli Gymraog, ac yn rlioi rliyw llanos amyr hyn oodd of

ei liun wedi ei wnoyd. Nid ydys yn sicr a ddofnyddiwyd ysgrif

Llyvrolyn gan y cyfieitliwyr ; ond y mao yn dra thebyg ei bod yn
aduabyddus i Salesbury, yr hyn, yng ngliyd d rhoeymau eroill, a
brofant pa ham y darfu i Salesbury, ac yntau yn Wyneddwi', gym-
mysgu cymmaint o briodwedd nou lediaith y Deheuwyr* yn ei gyf-

ioithiadau, fol y coir dangos eto. Y mao ar gof hanosyn tra

tharawiadol am Thomas Llywelyn. Dywodir iddo, wedi claddu ei

•wraig gyntaf, fynod i geisio earn merch ag y buasai iddi ddau
blentyn gorddorch, gan fwriadu gwnouthur ail wraig o honi. Aeth
dau fab iddo, o'i wraig gyntaf, yn gymdeithion iddo iV briodas, ac

i gyrchu y ddarpar wraig dros afon Nedd. Yng nghanol yr afon fe

dramgwyddodd y ceffyl dan y mab hynaf, yr hwn a ganodd y
penniU triban canlynol ar yr achos :

—

• Y ceffyl bal anhywaith
A hapiws dripio uuwaith
Wrth 'mofyu gwraig i 'uhaJ dan glo,

—

Fe dripiws bono dd\vywaith.

'

Ffromodd yr hen wr wrth y mab, ac nid ai of i briodi y diwrnod
hwnw ; ond gofynodd i'r ail fab ddyfod gydag of ar ddiwrnod araU

;

ond hwnw eilwaith a ganodd fol hyn :

—

' Hawddfyd i'm mam gywir-dro,
Un onest gorff a dwylo,
Mae'n awr yn gorwedd yn y Uwch

—

Uu onest mynwch etc'

"VVrth woled y moibion fol hjn yn anfoddlawn, fe roes heibio feddwl
am briodi mwy : ac ym mhen ychydig wedjTi ymroddodd i fod yn
grofyddol iawn, a bu fyw ddeugain mlynodd wedi liyny.f

[Oelwir ef weithiau Toinas Lhiwelyn Deio Pyvjel (neu ab Hijivcl). Y mae ym
meddiant y golygydd hen draethawdl o waith y gwr h^vn, yr hon a elwir
' Prognosticasiwu Tomas Llywelyn Deio ab Hywel,' yr hon sydd yn dechreu
fel hyn :

—

* Dyma lyfr a draetha
Am betbau a ddyg\N'ydda
Yn y liwyddyn o oedran

* [Nid * llediaith ' mo honi ; os am^en, y mae y rhan fwyaf o lawer iawn o
ysgrifeuiadau Cymru wedi eu hysgrifenu me^vn 'llediaith,' Y rheswm pa
ham y mae'r cytieithiadau Cymi-eig o'r Ysgrythyrau yn dwyn amynt g>^mmaint
o nodwedd y Ddeheubartheg, er niai G\vyueddigion gan mwyaf oil oedd y cyf-
ieitliwyr, yw, o herwydd mai ynddi hi hraidd yn hoTlol yr ysgrifenasid yr holl
ri/ddia'dh hyd yr amser dan sylw. Nid oes ond y peth nesaf i dilim o gyfan-
soddiadau rhyddieithol iV cael yn nhafodiaith G\v>'nedd o flaen Testament
Gwilym Salsbri ; a hyn, tebygol, yw yr achos fod ieithwcddy cylicithiad hwnw
mor hynod o drwstan ac annhelecUw.]

t Y Brython, ii. 54.
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Crist ein Prynwr ei hunan,
(In mil a cfnircJiant a deg

:

Os mynwch, rhowch im' osteg.'

Ac yn flaenddodedig iddi y mae y nodyn canlynol yn llawysgrif rhyw un nas
medraf wneyd allan ei enw, gan mor anamlwg yr ysgrifen ;

—'Licensed iu
1588 by Archbishop Grindal, and preached blind, being 100 years old—con-
sequently must be 122 when he wrote this.' Ond rhaid fod rhyw anghy-
wirdeb yma ; canys bu Grindal farw yn y tl. 1583, ac yr oedd wedi peidio ft bod
yn Archesgob Caergaint ana rai blynyddoedd cyn hyny.
. Y mae yn yr un llyfr gerdd arall o'i waith, yr hon a elwir * Breuddwyd
Tomas Llywelyn Deio ab Hywel,' \Thon sy fath o gj-fyni^'erdd rhwng 'Tafarnwr'
a'r * Eglwys.' Y mae ysbryd a ruetliad y canau dysvTm hyn jti hollol gyssou
Oi'r hyn a ddywedir uchod am nodwedd grefyddol eu hawdwr.]

Dywedirfod gyntynLlyfrgell EglwysGadeiriolUanelwy, *hen gyf-
ieithiad, yn un H}4t, o'r Efengyl yn ol St. Matthew, St. Marc, St. Luc,
a St. loan ; a chylrifid ef yn gylieitliiad hen'yn y flwyddyn 1282, mal y
gellir gweled oddi wrth lythyr nodded a braint Archesgob Caergaint,

y flwyddyn hono, yn caniatiiu i Offeiriaid ya perthyn i Eglwys Llan-
clwy, y rhyddid i gariaw y dam hwn o'r Testament Newydd o am-
g)'kh y wlad, er mwyn ei ddangaws i bwy bynag a chwennychai gael
golwg arno.'* Y mae Uythyr yr archesgob yn Lladin ar gael,f a
rhoir yma gj-iieithiad Cymraeg Tegid o hono. J

* Cylch-lythyr loan, Archesgob Canterbury, yn caniatiiu i

Ganonwyr Llanelwy, yng Nghymni, i gariaw oddi amgylch yr Ys-
grythjTau.

* ** Y Brawd loan, &c., i*r holl Offeiriaid, yn gystal ag i'r gwyr
Ucyg, yn Esgobaethau Coventry, Lichfield, Henffordd, a'r holl Esgob-
aethau Cymreig,iechyd athangnefeddtragywyddawlyn yr Arglwydd.
Y Uyfr neu eiriau yr Efengylau yn perthyn i Aylicys Llanelwy, a elwir

yn gyffredin wrth yr enw Eueggultiiex, yr hwn sydd, faly deallasom,
mewii cyfjif mawr a pharch gan drigolion o bob gradd, ym mharth-
au Cpuru a'r Cyffiniau ; ac, am fwy o resymau noc un, a gludir ar
droion yn barchus o amgylch y wlad, fal yn beth sanctaidd, gan
Offeiriaid }ti perthyn i'r Eglwys a enwyd uchod : Nyni gan hyny
yn cael ein tueddu i gymmeradwyaw y c}^yw arferiad a ddymunem i

chwi dalu pob anrhydedd i'r Uyfr ac i'r personau, y rhai a ddarlunir
yma, y sydd yn ei ddwyn ef oddi amgylch, gan ddeisyfu arnoch er

mwyn y parch y sydd genych i Grrist, yr hwn yw Awdur yr Efengylau,
i ganiatiiu i'r Offeiriaid y soniwn am danynt, ymdaith yn eich plith

gyda'r llyfr dywededig, ac iddynt allu llawenhau o blegid ddarfod
iddynt hwy gael diogelwch a llonyddwch yn eu mynediad, eu har-

osiad, ac yn eu dychweliad yn ol.

* **Rhoddwj'd o dan ein llaw, yn Lambeth, Gorphenaf y 14, o
flwyddj-n ein Harglwydd 1282." '

Yr oedd y cj-fieithiad uchod, chwanega yr un gwr dysgedig, o'r

Efengylau yn Llanelwy hyd amser yr Esgob Goldwell, rhagflaenydd
Eichard Davies. Collodd yr esgobaeth ar ddyfodiad Elisabeth i'r

orsedd, am na throai yn Brotestant ; ac aeth i Eufain, lie y bu farw.

Meddylir iddo efgymmeryd yr hen ysgrif gydag ef i Eufain, ac odid

* Bedd Gior Duw, gan y Parch. J. Jones {Tegid). t Brown Willis' Survey

of St. Asaph. Appendix xxii. pp. 54, 55.

X Bedd Gwr Duw, t. 20, 30.
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ei bod yno eto. Pa fodd bynag, nid oedd yn Llanelwy yn amser yr
Esgob Davies, y nesaf at Goldwoll ; caiiys nid yw ef yn crybwyll
dim am dano, yr hyn a fuasai yn debygol, pe buasai yno, neu pe
clywsai son am dano.*
Daeth y Testament Newydd hwn o eiddo Salosbury allan mewn

canlyniad i weithred seneddol a wnaod y bummed iiwyddyn o
deyrnasiad Elisabeth,— * Bod i'r Boibl, cynnwysedig o'r Hon Dest-
ament a'r Newydd, yng ngliyd 4 Llyfr y Weddi Gyffredin, a
Gweinidogaeth y Saeramentau, gael ei gyfieitliu i'r iaith Frytan-
aidd neu Gymraeg.' Yr oedd i gael ei gyhoeddi o dan olygiaeth

Esgobion Llanelwy, Bangor, Ty Ddewi, Llandaf, a Henffordd, ac
i gael ei argraffu a'i barotoi i'w ddefnyddio yn yr Eglwysi ar y dydd
cyntaf o Fawrth, yn y flwyddyn 1566 ; ac yr oedd pob un o'r esgob-
ion i gael ei ddirwyo i ddeugain punt—swm mawr yn y dyddiau
liyny—os na ddeuai y gwaith allan yn yr amser gosodedig. Yr
oedd y weithred seneddol hon yn gofyn fod i eilun, neu un llyfr o leiaf,

o'r cyfieitliiad bwn fod * ym mhob Eglwys Esgobawl, ym mhob
Eglwys Blwyfawl, ac ym mhob Capel Eglwysig, trwy holl Gymru,
i'w ddarUen gan yr offeiriaid pryd gwasanaeth dwyfol, ac amserau
ereill, er lies pwy bynag a gai ar ei feddwl fyned i'r eglwys i'r

dyben hyny.' Ordeiniai y weithred hon hefyd fod i offeiriaid

Cymru ddarllen yr Efengylau a'r Epistolau, Gweddi yr Arglwydd,
Erthyglau y Ffydd Gristionogol, y Litani, a'r cyfryw ranau ereill o
Lyfr y Weddi Gyffredin yn yr iaith Gymraeg, ag a gyfarwyddid ac

a appwyntid gan yr yr esgobion a enwyd, hyd nes y deuai y Beibl
allan. f J
Ond yn lie yr holl Feibl, ni ehafwyd ond y Testament Newydd yn

unig, yn gyfrol o 399 o dudalenau, mewn llythyrenau Brytanaidd

Bedd Owr Dmo, t. 30.

+ Yr oedd y ddeddf yn traethu fod i Esgobion Henffordd, Ty Ddewi, Llan-
elwy, Bangor, a Llandaf, a'u holynyddion, gymmeryd y fath drefn yn eu
plith eu hunain er mwyn iechyd eneidiau y praidd a roddasid i'w gofal, o fewn
Cynuni : L Fod i'r holl Feibl, yii cynnwys y Testament Newydd a'r Hen, gyda'r
Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweinidogaeth y Saeramentau, fel y mae yn cael ei

arferyd yn awr o fewn i'r deymas yn Seisonaeg, gael ei gyfieithu yn wirion-
eddol a chywir, i'r dafodiaith Frytanaidd neu Gjonraeg. 2. Fod i'r unrhyw,
wedi ei gytieithu felly, gael bwrw golwg drosto, a'i ddarllen, a chaniatiiu iddo
gael ei argraffu hyd i'r cyfryw rifedi o leiaf, fel y byddo i un o honynt fod
ar gyfer pob eglwys gadeiriol, pob eglwys golegol, a phob eglwys plwyf, a
chapel anwes, yn y cyfryw leoedd, a'r wlad, o bob un o'r dywededig esgobaeth-
au, lie y niae'r iaith hono yn cael ei siarad neu ei harfer jni gyffredin, cyn y
dydd cyntaf o Fawrth, ym mlwyddyn ein Harglwydd 15GG. 3. Y bydd, o'r

dydd hwnw allan, i'r hoU wasanaeth dwyfol gael ei arferyd a'i ddywedyd gan
y curadiaid a'r gweinidogion trwy yr holl esgobaethau dywededig, lie y mae y
dafodiaith Gymraeg yn cael ei harfer yn gyffredin, yn y dafodiaith Frj^anaidd
neu Gymreig, yn y fath fodd a ffurf ag a arferir yn awr yn y dafodiaith
Seisonaeg, ac heb wahaniaethu dim rae\\Ti un dull na ffurf odtli ^vrth y llyfr

Seisonaeg. 4. Am y llyfr hwnw, wedi ei argraffu felly, bydd i blwyfolion pt)b

un o'r plwyfau hyny dalii un banner neu ran, a dywededig berson a licar pob
un o'r plwyfau dywededig (lie byddo dau), neu ynte un o honjait, lie nad oes
ond un, dalu yr haimer neu y rhan arall. 5. Bydd i brisiau y Uyfrau hyny
gael eu penodi gan y dywededig esgobion, a'u holvnydcUon, neu gan dri o
honjTit o leiaf. G. Yr hyn beth, os bydd i'r dywededig esgobion a'u holyn-

Z Dr. Llewelyn's Ilistori/ of the Bntish Versions.
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—^y llythyren ddu ncu y flewo^, fel ei gelwir weitliiaii—wedi ei

ranu yn llyfrau a phennodau, fel y mae yn awr ; ac hefyd p:}iin^\ys-

iad o flaen pob llyfr a pliennod, ac egluriadau ar ymyl y ddalen ar
rai geiriau, ond heb gyfeiriadau at leoedd ereill ; ac yn wir ni
allasai fod, gan nad oedd wedi ei ranu jii adnodau ond ycliydig tua'r

diwedd.* Yr oedd hwn jti gyfieithiad gan walianol wyr dysgedig.
Cafodd llyfr y Dmlguddiad ei ^rfieithu gan T. H. C. M., fol y dengys y
nod arymyl y ddaleu ; eef Thomas Huet, Cantor, Ehaggeiniad, neu
Precentor MynyWf h.y., Ty Ddewi.f Yr ail Epistol at Timothi'us,

yr Epistol at yr Hebreaid, a dau Epistol Podr, a gyfieithw^'d gan
D. R. D. M., fel y dengys nod ar jTuyl y ddalen yn nechreu yr
Epistol at yr Hebreaid. Y llji;hyrenau uchod ydynt am J)r. Richard
Davies Metievemifi, neu Esgob Ty Ddewi. Y cwbl, heb law h}Tiy, a
gyfieithwyd gan William Salesbnry, fel y mae y llythyrenau W.S.
n nechreu 1 /ortw, 2 Tm., a diwedd 2 Thess.j yn arwj'ddo hyny.J
' mae yn hawdd gweled pa ham y mao y cyfieitliiad liwnw mor
gymmysgedig o ddull pob rhan o'r Dywysogaeth, hyd yn nod
llygriaith Dehoudir Cymru, hyd i Ben Dewi ; a gadael na chym-
merodd, ac na welodd y gw^T hyn y cyfieitliiad o eiddo
Tliomas Llj'welyn y sonia y Dr. Malkin am dano, ar awdurdod lolo

IMorganwg, fel y ceir gweled cyfaddefiad Salesbury ei him am y
* Ll^Jr Gweddi Gyffredm * a g^-fieithwyd ganddo. Argraffwyd y
Testament hwn j-n Llundain, yn y flwyddyn uchod, sef 1567, gan
Henry Donham, ar draul a chost Humffrey Toy. Y mae Calendar
yn gyssylltedig ag ef, a UythjT o gyflwj-niad i'r Frenines Elisabeth,

gan W. S., prif gyfieithydd a golygydd y cyfan ; a llythyr maith yn

ydilion ei csgenluso, yna bydd i bob un o honynt fforffetio i'r frenines, ei

hotifeddion, a'i holynyddion, y swm o 40p., i'w codi oddi ar eu heiddo a'u
bauifeiliaid.

II. Fod i un llyfr, yn cynnwys y BeibI, ac tin arall o'r Llyfr Gweddi Gyffredin yn
yr iaith Seisouaee rael ei eyrchu, ac i fod ym. mhob eglwys trwy Gymru, lie y
ceir y Beibl a'r ll^ Gweddi Gyflfredin trwy awdurd<^ y weithred hon (os na
bydd un j-no eisoes) cyn y dydd cyntaf o Fa^Tth, un fil, pum cant, a thri

ugain a cbwech. 2. A bod i'r unrhyw lyfrau aros yn y cyfiyw leoedd cjrfleus,

o fewn y cyiryw eglwysi, fel y gaUo y neb a fyddo yn eu deall gyrchu bob
ainser cyfleus, i'w darllen a'u chwilio ; ac hefyd, fel y gallo y rhai na allout

ddeall yr iaith ddywededig, trwy gymharu y ddwy iaith a'u gilydd, gyrhaedd
yn gynt wybodaeth o'r iaith Seisonaeg ; oddi eithr er hyny, pa beth bynag
sydd yn y weithred hon i'r gwrthwyneb.—t/oMr/ioZ* of tJie House ofCommons at

that time.

* [0 ddechreu yr Ail Epistol at Timotheus hyd ddiwedd y Dadguddiad, yng
nghyd k phemiod a dam o bennod o'r Actau, yw'r cwbl sydd wedi ei ranu yn
adnotlau.\

+ Y mae Cantref Dewsland (Tir Dewi, neu Pebydiog, ) yn cael ei ranu yn dri

chwmmwd,—Mynyw, Pencaer, a Phebydiog. Am hyny y gelwir Esgob Ty
Ddewi yn Esgob Mynyw, neu yn Lladin, Menevensis.—Fenton's Pembrokeshire.

X Ar ymyl y ddalen yn niwedd 2 Thess. y mae y geiriau hyn— * O Lyver
cenedleth. &c. yd y van hyn, W, S.; ar Epistol iso D. R. D. M. ei translatodd.'

Gyferbyn a dechi-eu 2 Timotheus, dywedrr, ' W. S. yr vn h^^-n, a'r ddau iso.'

GyferbjTi h dechreu yr Hebreaid, dywedir, 'D. R. D, M.' yr xn h-wn at yr Ebraieit

y ddau i Petr, a'r vn i laco.' Gyferbyn ag Epistol laf Pedr y mae ' D.R.D.M.'
Gyferbyn a 1 loan y mae ' W. S. tri loan ac vn ludas.' A chyferbyn a dech-

reu y Dadguddiad y mae ' T. H. C. M. a translatoedd oil text yr Apocalypsis

yn ieith ei wlat.

'



1507] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 17

Gymraeg, gan Esgob Ty Ddowi, at ei gydwladwyr, o'r hwn y
rhodd^vyd dyfyniad yn barod, a'r hwn he^d a gyhoeddwyd wrtlio

ei liim rai gweithiau wodi hyny. Dywedir yn y ddeu-ddarn hyny,

fod y cyfieithiad hwn wodi oi wneyd o'r Qroeg, a'i gymharu a'r

Lladin, ac mai Salosbury oodd yn golygu yr hoU waith, trwy bonod-

iad yr esgobion. Felly nid ymddengys mai cymnieryd gwaith

Llywelyn, o Regoes, a wnaotliant, or y gallasout, os gwolsant hwnw,
ddilyn poth ar ei orgraff. Ond oa oedd Salesbury yn ymgynghori
A Llywelyn wrth olygu, y mao yn borffaith sicr fod Llywelyn a'i

waith yn ddyeitlir i'r Esgob, pan ysgrifenodd ei Lythyr, gan y dywed
na welsai of ddim o'r Boibl yn Gymraog ond Pum lAjfr Moses yn
' tuy ' ei ewythr, pan ydoodd ef yn * fachcon.' Buasid yn rhoddi

esiamplau o'r cyfieithiad hwn, oni bai fod ail argraffiad'llawn o hono
wodi ei roddi allan i'r cyffredin mor ddiwoddar,* a bod y Parch. T.

Charles yn gwneyd cymmaint defhydd o hono yn ei ' Eiriadur Ys-
grythyrol,' am bob gair ag y mae of yn ei roddi yn wahanol i'r cyf-

ieithiad awdurdodedig presennol, o'r geiriau a ddeuant dan ei

gylw yn y gwaith hwnw.
Dichon, cyn yr eir ym mhellach, na byddai yn ammhriodol rhoddi

ychydig o hanes y gwyr hyn, a fuant mor gymmwynasgar i'n

cenedl.

William Salesbury ydoedd yn deilliaw o un o hen deuluoedd
eyfrifolafy Dywysogaeth.f Pummed mab ydoedd i Ffoulk Salesbury,

Ysw., o'r Plas Isaf, Llanrwst, yn sir Ddinbych. Ei daid oedd
Robert Salesbury, yr hwn oedd yn bedwerydd mab i Thomas Sales-

bury Hen, o Leweni, ger Dinbych. Daethai i feddiant o etifedd-

iaeth y Plas Isaf, trwy ei briodas d Gwenhwyfar, unig ferch ao

etifeddes Ehys ab Einion Fychan, o'r lie hwnw. Wedi bod am
beth amser yn Rhydychain, J eafodd ei symmud i efrydu y gyfraith i

Thavies' Inn,% Llundain. Yr oedd yn medru naw iaith heb law
Cymraeg a Seisonaeg. Pan ymgymmerodd d chyfieithu y Testa^

mentNewydd, yr oedd yn byw yn y Cae Du, ym mhlwyf Llansannan,
yn sir Ddinbych, yr hwn oedd le gwledig a mynyddig, a phell oddi
wrth bob cyfleusdra gwybodaeth a thrafiiidaeth, ond hynod neill-

* [Caernarfon, 1850, Splyg. Dywedir mai y diweddar Barch. Isaac Jones, y
pryd hyny curad Llanedwen, Mon, a olygodd yr argraffiad newydd trwy y
wasg.]

t Yr oedd y Salesburiaid yn deilliaw o Adam de Salbri, mab Dug Bavaria, yr
hwn a ymsefydlodd yng Nghymru pan wnaed ef yn Gadben gwyhvyr Castell
Dinbych ; a daeth yr hiliogaeth yn enwog yn y wlad, a'r brif gangen a ym-
fiefydlodd yn Lleweni, yn Nyifryn Clwyd. Y mae yr achau yn dangos fod
William Salesbury yn y ddegfed ach o'r Adam hwnw.—Gwel Dwim's Heraldic
Visitation, vol, ii. pp. 114, 115.

—

[Owaith Oioallter Mechain, ii. 190—202.]

t Wood's Athena Oxoniemes, vol. i. p. 120.

§ TJiaiiies* neu Thaxnje's Inn, y gelwid un o'r lleoedd y cyfarfyddai y rhai a
fwriadent, gynt, efrydu, ac ymarfer eu hunain Ti chyfraith y canghell-lys, lie xr
oedd llys neu neuadd i'r perwyl. Nid yw yn awr ond jt hyn a eilw cj-freith-

wyr yi\ Ystafell neu 'Siamber,' sef ystafelloedd colegauld i rai a efrydant y
gyfraith fel protfes, i lettya ac efrydu tra yn Llundain, o dan frointiau corfforawl
porthynol iddynt on hunain.

—

Penny Cyclo. s.w. ^ Inns of Court,' * Imu of
Chancery.''

3
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duedig oddi wrth bob achlysiiron aflonyddwch', a lie y gallasai dyn
fod ar byd ei oes beb wybod nemawr am y byd, na'r byd am dano
yntau. Dywedir bod yr ystafeU Ue yr arferai efrydu yn adnabyddus
eto, ac un bynod o gyfifredin a diaddurn ydyw. Cyhoeddasai lawer

f4n lyfrau o'r blaen fel y gwelsom ;* a cbaniyddir ei fod er ys ugain
mlynedd yn ymlafurio er lies ei genedl. Dywed Strype iddo imo 4
Jobn Waloy, yr argraffydd yn Llimdain, i gymmeryd breintlythyr
am saith mlynedd, i argraffu y Beibl yn Gjrmraeg.f Yr oedd Henry
Denbam, argraffydd y gwaith bwn, wedi argraffu rbai llyfrau

i Salesbury o'r blaen. J Yr oedd Denbam yn byw yn Wliite-

Cro88 Street^ yn y flwyddyn 1580; yn 1586, yr oedd wedi
symmud i Aldersgate Street; ac yn y flwyddyn 1587, yr oedd
yn byw dan arwydd y * Seren,* yn Paternoster How, yr hyn
a brawf bynafiaetii y * Row^ fel cyfiiewidfa fawr masnach y
Uyfrau ; ac y mae, byd y dydd hwn, wedi cadw ei henw, ei gwaitli,

a*i benwogrwydd, fel y cyfryw, yn fwy nag un lie arall yn y byd.
Yr oedd y Uywodjaeth erbyn hyn wedi rhoddi yr hawl-fraint o ar-

fraffu Beiblau Cymraeg iddo, cyn bod yr im i'w argraffu. Ym-
dengys mai cyhoeddwr oedd Humffroy Toy, yr bwn oedd yn
byw yn arwydd yr *Helmet,' jm. Mynwent St. Paul ; ac er bod Toy
yn argraffydd ei bun, nis gallai argraffu yr Ysgrytliyrau, am fod

y Senedd wedi rhoddi yr hawl-fraint i Denbam. Yr oedd gan H.
Toy y pryd hyny egn^ddorwas, o'r enw William Jones, yr hwn
oedd Gymro, mae yn debygol ; canys yr oedd hwnw, yn y flwyddjrn

1597, yn gyhoeddwr ac yn argraffjrdd ei bun, ac yn rhoddi gwaith i

un Richard Jones, § yr hwn a arferai roddi y ddiarob Gymreig, ' Heb
Dduw heb ddim,' yn arwyddair ar ragddalen y llyfrau a argreffid

^anddo.Il Y mae yn dra thebyg i Salesbury ddwyn Cymry
1 Limdain i'w dysgu, fel y gallai gael ai^affu ei Gymraeg yn
rbwyddach.** Yr oedd yr Hiunflfrey Toy hwnw yn fab i llobert Toy.
Yr oedd Waley a Toy yn gyfranogion ; a chan fod Salesbury wedi caol

hawl-fraint gyda Waley, a Waley yn gyfranog & Toy, a bod

• Gwel d.f. 1547, 1548 ; rhif 1, 2, a 3, d.f. 1550 ; rhif 1 a 2, d.f. 1551 j a
1564-65.

t Strype's Annate.

t Rhif 1, 2, a 3, df. 1550, mae yn debyg.

§ Bu Richard Jones am beth amscr yr argrafiydd mwyaf ei waith yn Llun-
dain yn ei amscr ; cafodd o fewn 17 o Hynyddoedd drwydded i argraffu 108 o
cerddi, o un i un, am yr hyn yr oedd yn talu o 4c i 8c. ; ac un waith cafodd
drwydded i argraffu 123 o gerddi ar unwaith, am y swm bychan o 5s.—CoUier's
Extractsfrom the Register of the Stationers' Companyy vol. ii.

II Timperley's Dictionary of Printers and Printing^ dan yr enwau uchod, yn
ol y ddangoseg.

** Y mae ar gael enwau Uawer y gellir eu cyfrif yn Gymry, ym mhlith yr
argraffwyr cyntefig yn Llundain ; megys, William Middleton, yn 1541 ; W.
Powell, rhwng 1547 a 1567 ; Thomas Powell, yn 1556 ; Owen Rogers, neu Ap
Rogers, yn 1556 ; William Griffith, yn 1561 ; Richard Watkin a James Roberts,
rhwng 1570 a 1594 ; Richard Jones, yn 1570 ; Hugh Middleton, yn 1569 ;

Thomas Salisbury, yn 1593. Yn y siartr a roes Philip a Mari, yn 1556, i'r

Cwmpeioi o Safwerthwyr, y mae enwau amrai y gellir tybio mai Cymry oedd-
ynt. Heb law rhai o'r hen argraffwyr uchod, y ceir hefyd John Rogers, Thomas
Powell, Humphrey Powell, William Baldwyn, a Richard Baldwyn.
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ganddynt Gymro yn eu gwasanaoth, yr oedd yn naturiol i Toy gael

cyhoeddi y Testament, er ei fod 3^1 gorfod rlioddi y gwaith o'i ar-

graffii i Denham. Yr ydys yn cael fod y Senedd wedi rhoddi yr

liawl-fraint i Salesbury a Waley am saith mlynedd, ac y mao yn
dra tliobyg fod yr amser hwnw wodi dyfod i bon, cyn i Denbam gael

yr liawl-fraint. Dywodir mai yn 1570 y bu W. Salesbury farw.*

[Nid 00s uu tebygolrwydd, chweithach prawf o hyn, ond haeriad Maunder
yn iinig ; a lie y mae hynatiaethwyr Cymru yn anwybodus gyda golwg ar beth
o'r fatli, He da fod Sais fel Maunder yn gwybod. Dywed Syr John Wynn,
niegys y coffeir isod, ddarfod i Salesbury fyw o ddeutu 24 mlynedd ar ol yr
anghydfod llenyddol rhyngddo ef a'r Esgob Davies, a Davies yntau 5 neu 6
mlynedd ar ol yr amgylchiad hwnw. Os C3rwir hyn (a rhaid fod Syr John yn
gwybod vn llawer gwell na Maunder), bu Salesbury fyw tua 17 mlynedd ar ol

1581, sofblwyddyu marwolaeth yr Esgob ; ac felly bu fyw hyd o g\'lch y fl.

1598. Ond gan i Heim Perri, yn 1595, gyhoedtli 'Egluryn Ffraetnineb,' a
ddcchreuasid gan Salesbury, gellir baniu fod cyfieithydd hybarch y Testament
Newydd wetli marw ryw gymmaint o amser cyn y tlwyddyn hono, a bod y
Barwnig o Wydir wedi camsyuied o leiaf dair neu bedair blynedd yng nghylcn
amser ei farwolaeth. Ond os bwriwn ni ddarfod i Salesbury dreulio, megya yr
awgrymir iddo wneuthur, o g^vmpas dwy flynedd gyda'r Esgob jni Abergwili
wrth y gorchwyl o gyfieithu yr Hen Destament, ar ol gorphen y Newydd, deuir

i'r fl. 15G9; ac os chwanegir 24 at hyny, ni a gawn 1593; ac y mae yn ym-
ddangos yn dra thebyg mai yn rhywle o gylch y tlwyddyn h6no yr ymadawodd
Salesbury a'r fuchedd hon. Od yw y dyfaliad hwn yn agos i gywir, rhaid fod

yr Esgob Davies wedi byw rai blwyddau yn h^vy nag y mynegir gan Syr John
Wynn. Y mae yn fifaith ddigon hysbys ddarfod i'r Esgob fyw 14 blynedd ar

ol cyhoeddiad y Testament Newydd yn 1567 ; ond tueddai dywediad Syr John
ni i dybied na fu efe byw ond tua banner hyny o amser.]

Am RicHAUD Davies, D.D., mab ydoedd i Dafydd ab Ghronwy, yr

hwn oedd yn gurad C>"ffin, ger Conw}^, yn sir Gaernarfon, lie y
ganwyd ef yn 1501, mewn lie a elwir byd beddyw, Plas y Person,

a derbyniodd ei addysgiaetli yng Ngholeg New Inn, Ehydycbain.
Cafodd ficeriaeth Burnbam, a phersoniaeth Maidsmorton, yn sir

Bucks, gan Edward yi. Pan ddaetb Mari i'r orsedd, cymmerwyd
ei fywoliaetliau oddi arno ; a rbag canlyniadau gwaetb, efe a ffodd,

gyda'i wraig, trosodd i Greneva, Ue y d3'oddefod lawer o eisieu, gan
ei fod yn dibjTiu ar elusen ei gyd-ffoedigion cyfoetbocach ; ond
ym mben tair blynedd, yr oedd wedi dysgu yr iaitb Ffrengig cystal,

fel y gallai weinidogaetbu ynddi, a derbyniodd ofal gweinidog-
aetbol, oddi wrth yr hyn y cafodd gynnaliaeth dra chysurus ; ac

yn Geneva y ganwyd tri o'i feibion. Ar farwolaeth Mari, a dyfodiad
Elisabeth i'r orsedd, cafodd adfeddiannu ei fywoliaethau, a'i

ddyrchafu hefyd i Esgobaeth Llanelwy, i'r hon y cj^ssegrwyd ef

lonawr 21, 1559. f ddeutu dwy flynedd a chwarter y bu yn
Esgob Llanelwy, pan y trosglwyddwyd ef i Esgobaeth Ty Ddewi,
Mai 21, 1561. Yr oedd yn un o ysgollieigion enwocaf ei oes.

Bu ganddo y llaw benaf yng nghyhooddiad y * Llyfr Q-weddi
Gyifredin.'t Cyhoeddodd hefyd bregeth Seisonaeg ar farwolaeth

* Maunder's Biographical Treasury.

[id {Bedd Owr DuWy t. 6, 11) ;

•]

X Gwel rliif 4, y flwjddyn hon.

. t [Felly y dywed Tegid {Bedd Owr Duw, t. 6, 11) ; ond lonawr 31, 1660, yn
ol yr Eminent Wdshm€n.'\
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larll Essecs.* Bu farw Tachwedd 7, 1581, yn 80 mlwydd oed,

yn y palas esgobawl, yn Abergwili, ger CaerfjTddin, a chladd-
vryd ef yn yr eglwys liouo.f "NVrth adgyweirio neu adeiladu
eglwys new>'dd yn Abergwili, jti 1850, deuw-j^d ar draws bedd
yr Esgob. Ar ei feddrod nid oedd dim ond llechfaen gyffredin y
wlad, a'i enw ef ami, a dim ond ei enw, yng nghyd 4'r llwj'ddyn y
claddesid of. Canfuwyd arch yn y beddrod, ac ysgrifen yn rhedeg
ar liyd ei hymylau—darllenwyd enw yr Esgob ar yr arch. Ehodd-
odd Esgob i)re8ennol Ty Ddowi Wyddfaen mynor, ar ei draiil ei him,
ar fur y ganghell uwch ben ei fedd ; ac ar y gwyddfaen y mao yn y&-

grifenodig, wedi ei dori a chjn, y beddargi-aff canlynol :

—

* ER OOFFADWRIAETH AM
Y OWIB BAllCnEDIO DAD YN NTTW
YR ESOOB RICHARD DAVIE8, D.D.

eAirWTD EF YN MHI^WYF GYFFIN, GER ABER CONWY, YN NGWYNED1>^
DYGWYD EF I FYNY YN NEW INN HALL, RUYDYCIIAIN,

CODWYD EF I E8G0BAETH LLANELWY, lONAWR 21aIN, 1559
J

AC I*R ESGOBAETH HON (TY DEWI), MAI 21aIN, 1561.

BU FARW TACnWEDD 7fED, YN Y FL. 1581,
ODDEUTU LXXX OED :

AC A GLADDWYD YN YB EGLWYS HON.
EFE A GYITEITnODD I08UA. BARNWYR. RUTH. I SAMUEL A'B H SAMUEL

YN Y BIBL 8AE80NEO
PAN T DIWYOIVYD YR HEN OYFUBTHIADAU O DAN AROLYQIAD

YB ABCHE800B PABKSB, YN Y FL. 1568 :

AC EFE H KKYD A GYFIErmODD
I TXMOTHEUS, YR HEBREAID, lAOO, I PEITI A*R U PETR,

YN Y TESTAMENT NEWYDD CYMRAEO
A GYHOEDDWYD, A CHAN MWYAF A GYFIEITUWYD

,

GAN WILUAM SALESBURY, o'r PLAS I8AF, GER LLANRWST,
YN Y FL. 1567.

EsQOB oedd -E/* o ddysg bur, a Duwiol,
A di^vyd mown llafur

;

Gwelir hyth, tra'r Ysgrythuh,
01 gwiw o'i ofal a'i gur.

TEGID.'t

Dechreuodd yr Esgob a Salesbury gyfieithu yr Hen Destament
liofyd ; a buasent wedi myned trwyddo, medd S^t John W^Tin, o
AVj'dir, oni buasai i jTorafael gymmoryd lie rhwng yr Esgob a

* Gwel d.f. 1577.

+ AthetuB OxonienseSj vol. i. !>• 160. Williams's Dictionary of Ehmnent
Welshmen.

X ' Bedd Gwr Dine. Darlith a dradddowyd ya Eglwys Abergwili, dydd
Mercher, y 17 o Hydref, 1849, ar yr achlysur o godi Gwyddfaen Coffadwr-

iaeth, am y Gwir Barchedig Dad yn Nuw, Richard Davies, D.D. Esgob Ty
Dewi ;

gan J. Jones, A.M. (Tegid), Gweinidog Plwyf Nanhyfer, yn Mhenfro,
Prebendur Ty Dewi, &c.' [lianymddyfri, 1850, IGplyg.] Darlith ragorol ar y
testjTi a'r achlysur, seiliedig ar destyn a dery bob un ^ syndod ar ei briodoldeb,

^ chj-fatebrwydd yr amgjdchiadau. ^
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Salesbury—yr hwn a fuasai byw gydag ef agos i ddwy flynedd yn y
gorchwyl hwn—am ystyr cyfrrodin a thadogaeth un gair, yr hwn a
fyiiai yr osgob ei fod un Ifordd, a "VV. Salesbury liordd arall, er

inawr goUod i'r hen famiaith Frytanaog ; canys, gan eu bod
gyda'u gilydd, hwy a dynasaut homiliau, llyfrau, ac amrjrw draeth-

odau ereill yn yr iaith Frytanaidd ; buasent wodi gwneyd llawer

mwy, oni buasai i'r anghydfod anfibdus uchod ddygwj'dd ; canys

bu yr esgob fyw bum neu chwo' mlynedd wed^Ti, a William
Salosbury o ddeutu podair ar hugain : ond rhoes i fyny ysgrifenu,

mwyaf y gresyn, o blogid yr oedd yn ysgolhaig rhagorol, yn en-

wedig niegys Hebriiwr, yr hyn nid oedd llawer yn y dyddiau hyny.*
Am Thomas Huet, nid oes nemawr o hanes ar gael, ychwaneg

na'i fod yn gantor, neu Frecentor^ yn Nhy Ddewi, o'r fl. 1562 i

1588, a'i fod yn dal bywiolaethau plwyfau Cefnllys, yn sir Frych-
einiog, a Dyserth, yn sir Faesyfed. Yr oedd yn anneddu yn Aber
Dihoew, ger Llanfair ym Muallt, lie yr oedd, hyd ddechreu y ganrif

hon, garfanau gwely ag arnynt yn gerfiedig * T. H.' Bu farw
Awst 19, 1591, a chladdwyd ef yn eglwys Llanafan, sir Frychein-

iog, yr hyn a arw^ain i'r dybiaeth, y gall mai brodor ydoedd oddi yno,

ac mai yno yr oedd claddfa y teulu.f

2. * Epistol at y Cymry. Gan Eichard Davies, Esgob Mynyw.*

Llundain, 4plyg4

Dichon mai rhoddi ychydig gopiau o hono wrtho ei hun a wnaed
wrth ei argraffu yn gydiol a'r Testament Newydd

;
yr hyn a wneid

yn fynych, pan y cyhoeddid neu yr argreffid dau beth gwahanol ar
yr un pryd i'w cydrwymo.

8. 'LlyfrGweddiGyffredin.'§ 1567.

* Finis Tra Vo—Imprinted at London by Henry Denham at the
costes and charges of Humfrey Toy, 1567, and are to be sold at

his shop at the sygne of the Helmet in Paules Churchyard. Cum
privilegio ad imprimendum solum.'

|1
[unplyg.]

Yr oedd hwn yn Llyfr Gweddi mawr i'r Eglwysi, mewn cydjTn-
jBFurfiad a'r Weithred Seneddol a grybwyllwyd yn barod. Dywed
Moses Williams mai cyiioithiad WiUiam Salosbury ydoedd ; ond
dy^ved y Parch. R. AVilliams,** mai cyfieithiad yr Esgob Davios
ydoedd, ac iddynt dalu y draul o argralFu rhyngddynt.

* Williams's -^mtncni WelshTnien. Memoir of Sir John Wynn,

t [Gweler Qwaith Owallter Mechain, ii. 206.]

J Moses Williams.

§ Moses Williams.

II
Yr Haid, 1863, t. 217.

** Emltmnt Wdshmen. [Nid oes ond ychydig o anghyssondeb rh\^Tig y ddau
fynegiad. Cydwaitli Davies a Salesbury yd(»c<Id y cytieithiad ; a golyga y
jiaill awd^vr mai yr Esgob a gyiuiortliwyai Salesbury, ao ystjTia y HaJl mai
Salesbury a gyimorthw>'ai yr Esgob. Ond pa un o honjTit oedd A'r Ilaw benaf
yn y gwaith, anniclionad\vy bellacb yw dyw'edyd. Priodola Tegid (J^vdd Ctwr
Puw, t. 24)Jy gwoitU i'r Esgob, gyxia cbyunoi-thwy Salosbury.]
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4. * Dosparth byrr ar y rhan gyntaf i Ramadeg Cymraeg, lie

cair llavrer o Byngciau anhepcor i un a cliwennychau na Doedyd y
Cymraeg yn ddilediaith, na'i Scrifenu'n iawn. Gan Gryffythiua
Rubertius, h.y. Gr. ab Ehotbort. 8°. Mediolani. 1567.'*

Dyna fel y mae Moses Williams yn ysgrifenu yr enw. Buasem
niyn yr oes lion yn ei ysgrifenu, 'Griffith Koberts, Ysw., M.D.,' sof
Meddyg. Wrth * Mediolani,' y deallir Milan, yn yr Ital, am mai
yno yr argrafFwyd ef. Dariunia y Parch. J. Jones (Togid) ^t un
ammhorfiaith ooddyn ei feddiant ef fel hyn :

—
' D.S.—Arforirynddo

uynUe w ; I ynllell ; d jnUe dd ; ph yn lle^'.'f Ond yn yr adysgrif-

en dilynodd Mr. Jones y dull cyiTredin, gan roddi y siamplau hj-n,

a dechreu fel uchod.

• [Yn gyw'irach fel hjrn :

—

* Dosi>arth Byrr ar y rhann ^Q/ntaf i ramad^oymra^ He cair llawcr o bynciau
anhepcor i un a chwenuychai ua doedyd y gymra^ vn ddileiliaith, na i

scrifeunu'n iawn.
A orchfygo yna a goronir fry.

1667. Primo Martij.'

jnd OM amo enw awdwr, nao un myn(Mpad pa le y cafodd ei argraffu.

AilargraflfwydyGraniad^hwngan W. Spum-I ' '^^ nlilin, yn 1857, ICplyg ;

ond nidyn hollol gyflawn, canys y mae ychydig <

.

ix ary cliwedd yn eisiou

yn yr argraffiad newydd. Y mae y Uyfr hmi ^ 1

1

a. Y mae cyfargrafl" o
hono jTi y Gywreinfa Brydeinig ; un ym Mheniuriii ; ac yr oedd un ar^ yn
Wynnstay ; ond Iloegodd hwnw pan aeth v llyfrgell odidog h6no ar tUn
yn y H. 1858. Gan nad oes ar gael ona ycnyaig iawn o haues y Dr.
Gruffydd lloberts, hwyrach nad ammhriodol cyfleu yma y crjbwylliatl

canlynol am dano, allan o*r Harlan Miscellanys oyf. vii. t. 132, col.

2 :
—

' Oddi yno [sedE, o Lyons] aethom i Milan, lie, ym mhalas y Cardinal
Borromeo, y cawaom yn lletl^a Gymro A'i enw Dr. Robert Gnflfin [gwall
am Gruffvdd Roberts], gwr mawr ei gymmeradwyaetb jtio, a chyifcswr
i'r dywededig Gardinal ; gan yr hwn y croesawyd ni yn dra chy>»'eithaa,

ac yr anfonwyd ni i d^ offeiriad Seisonig yn y ddinas, o'r enw Meistr
Harries, jt hwn hefyd a roddes i ni dderbyniad o'r mwyaf hynaws ; a'r

un niodd tri boneddig o Loegr, y rhai a arosent yn ei dy, ac oeddynt newydd
ddychwelyd o Rufain ; hwy nefyd, o ran traul a syljerwyd, a yniddygasant fel

boneddigion tuag atom, yn ystod yr amser yr arosem ;ym Milan.

'

Ceir y dyfyniad uchod hefyd mewn llyfr tra phiin ac anghyflfredin, o'r enw
* The Lngiish Ronian Life, &c Imprinted at Ixmdon by John Chorlwoode
for Nicholas T.ing dwelling in Paul s Churchyard Anno 1500 ;* yr h^Ti sy
lyfrjTi pedwarplyg, mewn llythyren ddu, yn cjTinwys 72 o dudalenau,
CNTmwys y dyryniad blaenorol un flFaith nas gwyddys yn gyffredin mewn

perthynas i'r Gramadegwr boreuol hwn ; sef, ei fod yn gyffeswr i'r Cardmal
R)rromeo, archesgob Milan, ac un o urddasogion goreu ac enwocaf Eglwya
Rhufain yn yr 16fed ganrif, yr hwn, ar gyfrif ei rinweddau a'i dduwioldeb, a
seintiwyd gan y Pab Pawl v. yn 1610. Ganed Sant Carlo Borromeo yn Arona,
yn yr Ital, y fl. 1538, a bu farw yn 1594 ; ac y mae ei gorff, ^'i wisgoedd arch-

esgobawl am dano, ar gadw hyd heddyw mewn cigysfaen o grisial naturiol,

yng nghapel tanddaiarol Eglwys Gadeiriol Milan. Yr oedd Borromeo arall

(Ffederico), cefnder i'r sant, yn Gardinal ac yn archesgob Milan yn agos i'r

cyfuod hwn ; ond gan mai yn 1564 y ganed ef, ac na wnaed mo hono yn Car-
dinal hyd 1587, ac yn archesgob dan 1595, rhaid mai i'r sant, ac nid iddo ef, yr
oedd y Dr. Roberts yu gyffeswr.]

t [Yn yr argraffiad gwreiddiol rhoddir pjoicyn ( .
) dan dy I, ac w, pan y

safant am dd, II, ac w ; a rhoddir math o himod ar n, pan y saif yn He nn, yn
gyffelyb i'r modd y gwneir yn yr Yspaeneg, pan y saif y llythyren h6no am
ni (neu gn yn jt Italaeg). Peth cj^ffredin yw arfer pyncynau o dan y llythyr-

euau cyfuewichol yn y dull uchod, yn y Wyddeleg.]
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* Dosparth Byrr ar y rlian gyntaf i ramadog Cymraog, llo ceir

llawer o byiiciau anhobcor i un a ch^Nonychai na doodyd y Gymraeg
yn ddiludiaith, na*i scrifeiiu 'n ia^^ii.

A orclifygo ynia, a goronir fry.

1567. Primo Martij.'
* Cynnwysa hwn o dudalonau 95.

* Dosparth ar yr ail rann i ramadeg, a elwir cyfiachyddiaeth.

(Ammhorllaitli.) Tiidal. 112.

' Y.rhan ddiwoddaf i ramadeg, a olwir Tonyddiaoth. T.d. 72.
* Dospartli ar fossiu-au cerdd dafod, yn dangos beth y^v mesur a

l)lu>ssawl rliywogaoth sydd o honynt. (Ammherffaitli.) T.d. 56.'

Yna y eaiilyn onghroifftiau barddonol, yn dechreu fel liyn :

—

' Symlon yr abostolion, a eilw Cymru, y gredo, a deuddeg prif-

bwnc ynddi, wedi eu cynnwys mewn deuddeng englyn. (AiSmher-
ffaith.) T.d. 54.'

* Llyfi- Marcws Twlliws Sisero, a elwir Caton hynaf, ne, o
henaint, at Titws Pomponius Atticus. (Ammherffaith.) T.d. 8.'*

Gwelir oi fod yn llyfr o tua 200 o dudalenau.

5. *A playne and familiar introduction, teaching how to pro-

nounce the letters in the Britishe tounge. By WilliamSalesbury,
1555, and now augmented: printed by H. Denham for Humphrey
Toy, 1567.' 4plyg.

Argraffiad newydd diwygiedig, o lyfr a argraffasid ddwy neu
dair gwaith o'r blaen.f

[A gaiiljTi yw enw y llyfr yn gyflawn a chywir, yn ol y cyfargraff sydd o
hono yn y Gywreinfa Brydeinig :

—

* A playne and a familiar IntrodiictiA, teaching how to pronounce the letters

in tlie Brytishe tougiie, now commonly called Welshe, whereby an Englysh
man shall not oiiely wyth ease reade the sayde tonge rightly : but marking the
same wel, it shal be a meane for hym wyth one larDOur to attayne to the true
prouounciation of other expedient and most excellent languages. Set forth by
VV. Salesbury, 1550. And now 1567, pervsed and augmSted by the same.

This Treatise is most requisite for any man, yea though he can indifferently
well reade the tongue, who wjl be thorowly acquainted with anie piece of
translation, wherein the sayd Salesbury hath dealed. _

the

Cyflwyn-
ir ef—'To my louing Friende Maister Humfrey Toy ;' adyddirycj-Hwyniadyn
y wtxld hon :

—
' Soiuniing at your house in Paules Churchyardc, the 6, of Maij.

1567.' Cymharer dan y tlwyddyu 1550. Y mae yr enw wedi ei argraffu yn
fath o biuygl, fel rhif 1, d.f. 1547.]

1568.

1. ^ ' Descriptio Britannia), exlibro Pauli Jovii. 1568.' Unplyg.

* r Groladijarior, 1840, t.d. 205-6 ; hefyd yr Haul, 1857 ; lie y rhodcUr
enghreifftiau helaeth o hono. [Nid oes neb o'r dyfynion ucliod yn <nvbl gj'wir
o barth llj^hyraeth, a manylion creill ; ond gan mai dyfyuiadau o ddyfyniadau
ydynt, nid cymhwys y bemir eu cyhiewid.]

t Gwcl rhif 1 a 3, d.f. 1555.
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Gwaitli Sjr Jolin Price ydoedd hwTi, ymddengys, yr hwn a hel-

aetliwyd gan Iluinplirey Llwyd, ac a roddwyd yn flaendraith i

Hanes Cymru gan Cai-adog. Gwel rliif 1, d.f. 1584 ; ond mewn gwir-

ionedd Epistol Q-ildas, neu ranau talfyredig o bono, ydoedd, yn
gystal a'r rliif 1, d.f. 1575.

[Paulus Jovius neu Paolo Giovio, ydoedd Italiad dy8ge<lig, yr hwn a anwyd
yn Como yn y fl. 1483, ac a fu farw yn Fflorens yn 1552. Ysgrifeuodd lawer o
weithiaii hanesol, rhai yn yr Italaeg, ond y rhan fwyaf yn y Lla<liu : ond pa
gyssylltiad a ddichon fod rhyngdtlo ef a'r gM'aith a goTuodir ynia, a pha fodd y
gellir dywedyd fod * Darliiniad Prydain' can Syr John Prys, wetli ei gyuimeryd
allan o un o'i lyirau ef, sy ddirgelwcn nas geill yr ygrifenydd ei egluro.

Tebygol mai y * Description of IVales ' y crybwyllir am dano yn y nod ar rif

2, d.f. 1573, ydyw y gwaitli a olygir.]

2. [* Gilda) cui cognomentum est Sapientis, de Excidio et

Conquestu Britannia), ac flebili castigatione in reges, principes et

sacerdotes opistola, vetustissimorum exemplariorum auxilio non

solum a mendis plurimis vindicata, sed etiam accessione eomm
quse in prima editione a Polydoro Vergilio resecta erant, multi-

pliciter aucta.*

Londini, 1568, Svo.

Y golygydd ydoedd John Josseline, ysgrifeuydd i'r Archesgob Parker.]

[1570.

* De MonA Druidum Insult Antiquitate . . . .et de Armamentario
Komano.* Antverpia), 1570.*

(rwaith Humpbrey Llwyd yw y ddau draetlio<lyn hyn. Ysgrifenwyd
bwynt ganddo yn 1568, ychydig amser cyn ei farwolaeth ; a chyilwjniwyd
bwynt i'w gyfaiU mjTiwesol Ortelius, y daiarydd clodfawr, yr hwn y daethai
yn gydiiabyddus ag ef ychjalig o'r blaen, trwy gyfrwug Syr Rhisiart Clwch,
gwr, fel Llwyd, genedigol o Ddinbych, vr hwn a cyfamieddai yr amser hyny
yn Antwerp. I'r gydnabyddiaeth hon, fel yr ymddengys, yr ydym yn ddyletl-

us am rai o ysgrifeniadau Llwyd. Ganed Abraham Ortelius yn y fl. 1527,
yn Antwerp, yn yr Iseldiroedd, o deulu a ddaethai ar y cyntaf o Awgsbwrg,
yn Bavaria. Gwedi gorphen ei addysg, ymdeithiodd trwy Loegr, yr Almaen,
Ffrainc, a'r Ital ; a chyhoeddodd amryw o weithiau dysgedig, yn dwyn cys-
sylltiad yn benaf k daiaryddiaeth. Yr oedd yn gydnabyddus a'r rhan fwyaf o
ddysgedigion ei oes, ac yn arfer ymohebu 4 bwynt. Bu farw yn ei dref
enedigol yn 1598.

Cj^hoeddwyd y ddau weithyn a gofnodir uchod yr ail waith yn 1573, yn
attodiad i'r ' Hisiorice Britannicce Defensio ' o waith Syr John Prys Farchog.]

1572.

* Commentarioli Britannicae Descriptonis Fragmentum.'

Coloniae, 1572, Svo.

[Gwaith Humphrey Llwyd, o Ddinbych. Cyfieithwyd ef i'r Seisoneg gan
Twyne, a chyhoeddwyd ef dan yr enw ^Breviary of Britayne,^ ya 1573.
Canfyddir mai yng Nghwlen, yn yr Almaen, yr argraflFwyd ef.]

* Parry, Carribricun Phitarch, p. 307.
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1573.

1

.

* The Breviary of Britayne. As this Most Noble, and renowned

Land, was of Auncieut time devidod into three Kingdomcs, England,

Scotland and Wales. Contaynyng a learned discourse ofthe variable

state, & alteration therof, under divers, as wel natural: as forren

Princes, & Conqueruors. Together with the Geograpliicall descrii)tion

ofthe same, such as nether by elder, nor later Writers, the like hath

been set foorth before. Written in Latin by Humfrey Lhuyd
of Denbigh, a Cambre Britayne, and lately Englished by Thomas
Twyne, Gentleman. 1573.'

D3rs7edir mai Sais o sir Hamp oedd John Twyne, ac iddo ysgrif-

enu llyfr o'r ^enw * De rebus Allionieis, Britannicis, atque Anglicis

Commentariorum lihri duo.'' Argraffwyd y llyfr gan ei fab Thomas
uchod, yr hwn hefyd a'i cyfieithodd i'r Seisonaeg, dan yr enw
* Breviary of Britain ;'* ond dywedir mewn lie arallf mai cyfieithiad

ydoedd o * CommentarioU Britanjiice Descriptionis FragmentumJ'

[Cymharer d.f. 1572.]

2. * Historiae Britannicae Defensio. loanne Priseo Eqvestris

Ordinis Brytanno Authore. Londini, Impressimi in sedibus H.
Binneman typographi, impensis Humfredi Toy. Anno 1579.'

Yr wyf yn tuoddu i feddwl mai yr un yw y ddau, os nad y tri

uchod,:]: ac iddo gael ei ysgrifenu yn Gymraeg, ac yma ei droi i'r

Lladin, ac o'r Lladin i'r Seisonaeg, gan T. Twyne. Dywedir mai
llyfr 16plyg ydoedd, mewn llythyrenau duon, ac mai 116 o dudalen-
au oedd ei faint. § Gwaith Syr John Price ydoedd yr uchod, yn
erbyn P. Virgil, ac a gyhoeddwyd gan ei fab Syr Richard Price.

Cyhoeddwyd gwaith Syr John Price fel arweiniad i mewn i waith
Caradog o Lancarfan, gan y Dr. D. Powel. Ymddengys mai ail

foldio y cwbl o waith Syr John Price ac Humphrey Lhwyd a

* Hemes y Bedyddwyvy gan J. Thomas, f Ilanes Crefydd yng NgkymrUy
gan D. Peter.

X [Gweithiau gwahanol ydynt. Ysgrifenodd Syr John Prys— * A Description of
Cambria,' yr h^^^l a helaethwyd gan Humphrey Llwytl, ac a ragddodwyd i Hanea
Cymru o waith Caradog (rhif 1, d.f. 1584), yr hwn a gyfieithwyd gan Llwyd
i'r Seisoneg, ac a helaethwyd ac a gyhoeddwyd gan y Dr. Dafydd Powel yn y
flwyddjai a uodwyd, dan yr enw ^Hiitorie of Cambria.' Gwaith cwLl wahanol
yw yr ^ I/iatorKje Britannicoi Defnmo,' yr hwn a ysgrifenodd y marchog urddol
o Frycheiniog yn erbyn yr Italiad Polydor Vergil, a'r h^vn a gyhoeddwyd gan
ei fab yng ughylch ugain mlynedd ar ol marwolaeth yr awdv^T. Llyfr 8ply§
bychan yw y ' Breviary.' Dengya enw y llyfr, yr hwn yr ^m wetli ei gofnodi
yn gytiawn, beth yw ei ansawdd, a phwy yw ei awdwr.]

§ Rhydd Wood ei enw a'i sylw amo fel hyn :
—

* The breviary of Britayne^
Jec, containhuj a. learned di^^courAe of the variable estate and alteration thereof
tScc. London, 1573, oct. written by Hump. Lhwyd. This translation being
esteemed very good of its time, was usher'd into the world by the copies of

Verses of Thorn. Brown, Prebendary, and Bdw. Grant, Schoolmaster of West-
minster, Lodoioick Lhwyd, Laurence smdjoh. jr«?//«c, brethren to the translator;'—Athence Oxon. vol. i. p. 329.

4
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wnaeth Twyne, dan yr enw * Breviary of Britayne? Cafodd un John
Twyn, gyda Thos. Bruster, llyfrwerthydd, Thos. Doner, argraffydd,

a Nathan Simon, llyfrwerthydd, eu profi am gyhoeddi llyfr teyrn-

fradol, yn 1664, a chyhoeddwyd hanes y prawf.

3. * The Whole Workes of W. Tyndall, John Frith, and Doct.

Barnes, three worthy Martyrs, and principall teachers of this Churche

of England, collected and compiled in one Tome together, beyng

before scattered, & now in Print here exhibited to the Church. To
the prays e of God, and profite to all good Christian Readers. At
London Printed by lohn Day, and are to be sold at his Shop vnder

Aldersgate. An. 1673.*

[Pa gyssylltiad a eill fod rhwng cjrnnwysiad y llyfr hwn a Chymru, nis

medrwn ddyfalu ; oddi eithr mai Ci/mro y cyfritir Tyudal, un o'r tri merthyr :

ond a gadael i hyny fod, nis gellir ^csoifod mo'r berthynas loiaf rhwng y
gwaith a'r Dywysogaeth.]

[1574.

* Aelfredi Regis Gesta. Auctore Asserio Menevensi.*

Londini, 1574, fol.

Colwynvdd yr argraffiad hwn o Hanes y Brenin Alffred gan Asser o D^
Ddewi, yooedd yr iJ^shesgob Parker. Ai^^raffwyd y cwaith mewn llythyrenau
Sacsonig, o barch i'r adysgrif henafol v cymmerasid efo honi. Ni chrybwyllir
ar y rhagddalen mo enw yr ai^grafifydd na'r fan y cafodd ei ddwvn trwy'r wasg:
ond gwyddys yn dda ddlgon mai yn Llondain y cafodd ei gyhoeddi. Ail ar-

graffwyd ef yn FfrancfiFort, yn onplyg, yn y fl. 1603, yn yr hyn a elwir
'Casguad Camden' yr hanesydd ; a thrachefn cyhoetldwyd y gwaith gan
Ffransis Wise, yn wythplvg, yn Rhydychain, yn 1722; ac adargraflfwyd yr olaf

hwn yn y * Monumenta mstorica Britannica,' yn 1848.]

1577.

*A funerall Sermon preached the xxvi day of November in the

year of our Lord, M.D.LXXYI, in the Parishe Church of Caer-

marthyn, at the burial of Walter Earle of Essex and Ewe.' By
Richard Davies, Lord Bishop of St. David's.

London, Heniy Denham, 4to.

Y mae yn ei ragflaenu englynion yn Seisonaeg, Lladin, Hebraeg,
Groeg, a Chymraeg, yng nghyd ag achau a chofiant bywyd yr
larll. Y mae cofnod o'r drwydded a gafodd Denhara i argraffu y
bregeth uchod wedi ei eirio fel hyn yn Register y Stationers' Com-
pany :

—
* xxYJTO DIE APRiLis. Henry Denham. Lycensed unto

him a funerall sermon preached the xx^-jth of novembre, 1576, in the
parishe Cliurche of Carmartliyn, by Ric. Bishop of St. Davyes, at

the buriall of the right honorable Walter Erie of Essex and Ewe,
Erie marshal! of Irland, viscount hereof, &c. Authorised by the
Bishop of London. .. ,iiij, and a copie.' Gwelir y talodd Denham
4:c, am y drwydded i argraffu hon. Bu farw yr larll yn Dublin,
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Medi 12, 1576 ;
pregethwyd y bregeth Tachwedd 26, 1576; a

t}ir\vyddedwyd i'w liargratlu Ebrill 26, 1577.

[Gwelsom gyfargraff o'r Bregeth hon yn Llyfrgell Coleg Dewi Sajit, Llanbedr.]

1578.

1. ^ * A Book of Glamorgansliire Antiquities. By Eya Mireke.*

1578.

Ysgrifenydd yr Heddwch, neu Gofiadur yr Ynadon, dros sir For-
gaiiwg, oedd E-hys Meyriek. Yr oedd yn byw yn y Cottrel, ym
mlilwyf St. Nicolas, yn y sir bono. Syr Thomas Phillips, Barwnig,
a fynodd adargraffu y liyfr hwn allan o'r Llawysgrif wreiddiol, yn
llyfrfa Coleg y Frenines, E-hydychain. Yr oedd Eh. Meyriek hefyd yn
awdwr llyfr bychan, a elwir * Cottrell's Booh.'' Yroedd yrysgrif bono
ym meddiant y diweddar Arglwydd John C. larll Clarendon.* Nid
ydwyf yn sicr iddo gael ei argraffu y flwyddyn hon ; ond gosodir ef

yma, gyda'r ystyriaeth ammlieus hon, hyd nes y ceir gwybodaeth
eicrach.

2. ' Dean Nowell's Catechisme in Welsh. 1578.'

Enwir y llyfr uchod, fel uchod, gan Johnson, ym mhlith y llyfrau

a argraffwyd gan Eichard Jones, yn y flwyddyn uchod. f

3. * A Sonett or a Synners solace made by Hughe Gryffythe,

prysonor, both in welche and englishe.'

4. * An Epitaphe of the death of Sr Yevan Lloyde, of Yale, made
by the said Hughe GryfPythe, 1579.'

Cafodd Hugh Griffith drwydded i argraffu y canau uchod (rhif 3

a 4) Mawrth 20, 1578, am yr hyn y talodd 4^?. yr un. Trwy y
cyfnod hwn cyfriiid H. Griffith ym mhlith y Beirdd yn Eiston's

BihU Poet 22*9.3:

5. 'A General Map of Wales and Denbigh, by Caxton, 1579.*

1584.

1 .
' The historie of Cambria, now called Wales : A part ofthe most

famous Yland of Brytaine, written in the Brytish language aboue

two hundreth years past : translated into English by H. Lhoyd
Gentleman: Corrected, augmented, and continued out of Eecords and

best approoued Authors, by Dauid Powel Doctor in diuinitie.

Cvm Privilogio.' 4to.

* Traheme's Stradlrng CorreAp&ndence.

t Tijpographia^ vol. i. p. 685.

t Collier'a Extracts from the Begisters of the Stationers' Companif, vol. ii.

p. '232.
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Nid oes amseriad ar yr wyneb-ddaleii ; ond yn niwedd y Eliagy^

madrodd y mae—'From my lodging in London the 25. of March.
1584 ;'ac yn niwedd y llyfr y mae * 1584.* * Imprinted at London
by Rafe Newberie and Henrie Denham. Cum Priuilegio Eogise

Maiestatis.'

Y prif argraffydd Eafe, neu yn hytrach Ealph Newbery, ydoedd yn
byv yn Fleet Street ; yr oedd yn wardain i Gwmpeini y Safv^erthwyr

yn 1583, ac yn feistr y Cwmpeini hwnw yn 1591 a 1601. Dywed
Timperley mai y llyfr cyntaf a argraffodd ydoedd yn 1560.

Yr oedd y Dr. Powel yn wr dysgedig, a defnyddiol ia\rn i'r Cymry,
Yr oedd yn cynncrthwyo i gyfieithu y Beibl i'r CjTnraeg ; ac ysgnf-
enodd amryw o weithiau ereill, y rhai a gofnodir yn eu priod leoodd.

Casglodd ddefnyddiau lawer tuag Eirlyfr Cymraeg. Heb law ficer-

iaeth Rliiwabon, cafodd hefyd ficeriaeth Meifod yn 1574. Yr oedd
gjda hyny yn dal personiaeth segurol Llansantliraid ym Mechain, a
phrebonduriaeth Llanfair Talhaiam, yn eglwys oegobawl Llanelwy,

Yr oedd yn bjw fynychaf yn Rhiwabon. Bii iddo chwech o feibion

a chwech o ferched. Yr oedd enwau pump o'i feibion hynaif jrn

diweddu ag el^—Samu^/, Dani<?/, Gabri^"/, Rapha^/, a Micha^/.* Bu
farw o gjTch y fl. 1590. Y mae enw y Dr. Powel i'w weled fel

diwygiwr gM-aith Caradog ; ond yr hynafiaothydd IIum])hrey Uw^'d
ydoedd y cj^oithydd i'r Seisonaeg.f Rhydd ysgrifenydd diwoddai'-

ach yr hanes ganlynol am y cwbl :

—

*Yr oedd y Caradog hwn o Lanearfan, awdur o gywirdeb
diammheuol, yn ^doeswr k Geoffrey, yr hwn, trwy ddechreu lie yr
oedd yr hanes Frytanaidd yn diweddu, a wnaeth barhild trwy
deymasiad amrj-w o dywysogion Cymru, hyd y ll. 1157, o ddeutu
yr hwn amser yr oedd yn ei flodau. Ar ei ol ef, cadwyd a chofnod-
wyd pob peth a ddygwyddodd jTig Nghymru ym Mynachlogydd
Conwy, jTig Ngogledd Cymru, ac Yetrad Fflur, yn Neheudir
Cymru, lie y cleddid tywysogion a phendefigion Cymru, fel yr ym-
ddengys drwy dystiolaeth Gutyn Owain, yr hwn oedd yn byw yn
amser Edward iv, ac a ysgi-ifenodd yr eilun cywiraf a pherffeitliiaf

o'r unrhyw. Dyma y modd y cafwj^d yr holl ddygwyddiadau
hynotaf a gofnodwyd yn y mynachlogydd hyny, pan oedd y * Beirdh'

neu y Prydyddion a berthynent i'r ddau d^ hyny yn myned ar eu
hymweliadau arferol, yr hyn a elwid * Clera.' A pharhaodd hyn
hyd y fl. 1270, ychydig cyn marwolaeth y Tywysog Llywelyn, yr
hwn a laddwyd ym * Mualht.' Darfu i Humphrey Llwyd, yr hwn
oedd yn ei flodau yn amser Harri viii, ac yn hyddyeg iawn mewn
hanesiaeth Frytanaidd, barhau yr hanes hyd farwolaeth y Tywysog
Llywelyn ; ac ar ol hyny, wedi cyfieithu y cwbl i'r iaith Seisonaeg,

efe a fwi'iadodd ei roddi yn y wasg; ond darfu ei farwolaeth ei rwystro
yn ei fwriad, ac attal cyhoeddiad yr hanes hon am hir amser wedjTi,

hyd oni fu i David Powel, D.D., yn amser y Frenines Elisabeth,

gael gafael yng nghyfieithiad Humphrey Llwyd ; ac wedi casglu yr

* Cambrian Quarterly, vol. i. p. 325. [Owaith GwalUer Mechain, iii. 101.]

+ Wood's AtheiuB Oxonienses ; a "Williams's Dictionary of Eminent Welshmen,
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hjTi a allai allan o lianeswyr Seisonig, yr hyn a chwanegodd i mewn
dull o sylwadau, ac felly cyhoeddodd ef yu y fl. 1584.'*

D^^wedir gan Antlioni Wood mai yn Lladin yr ysgrifenodd

Caradog ei lianes,f ond dy^^edir yiig ngwynob-ddalen yr argraffiad-

au o'r hanes, mai yn yr iaith. Frytanaidd yr ysgrifenodd Caradog
ef4
Am HiTMrniiEY Llttyd, nou Litstyd—yn ol fel yr ysgrifenid y gair

gynt,§ ac, tybiaf, y dylasai gael ei barliau—ydoedd fab i llobert

Lhwyd, Ysw., o Ddinbycli. Enw y toulu yn wreiddiol ^doedd
Ro/iindale, ao yr oeddynt yn trigfanu yn Foxhall, neu yn li}i;rach Foulks-

hall, ger Dinbych.H Cyfausoddodd amryw weithiau ereill. Yr oedd
wedi cael ei ddwyn i fyny, ac yn arfer yr alwad foddygol. Bu
hefyd yn aelod senoddol dros Ddinbycli. Bu farw yn 1568, yn 41

oed, a cliladdwyd ef yn yr Eglwys "Won, ger Dinbych.**

2. * Y Drych Cristianogawl, yn yr bwn y dichon pob Cristiawn

ganfod gwreiddin a decbreuad pob dajoni sprydawl, sef gwybod

modd i wasanaetbu Duw, drwy ei garu ai ofni yn fwy na dim,' &c.

Nid oos enw awdwr i'r llyfr bwn.

1585.

1. [PonticiVirunnii Britannicso HistorioD libri vi.

Londini, 1585, 8vo.

Brodor ydoedd Ponticus Virunnius o Treviso, yng nghylch 40 milltir q
Veuis, yn yr Ital. Talfyriad yw ei waitli, gan mwyaf oil, o Frut Gniffydd aU
Arthur (Sieffrai o Fynwy) ; a dywedir iddo ei ysgrifenu er mwyn boddio teulu

pendefigaidd yn Venis o'r enw Badceri, y rhai a hanent o fonedd Brythonig.
Ijlefara yn ucliel iawn am alluoedd ac ysgriieniadau Sieffrai, ac ymddengys ei

fod yn credu pob gair o'i ramantaii. Hwn ydoedd yr ail argrafiiad ; canya
yinddangosasai y gwaith y tro cyntaf, yn Venis, morgynnar a'r nwyddjTi 1490 ;

a daeth allan argratfiad arall o bono yn Heidelberg, ym nihen dwy flynedd ar

ol byn, mewn casgliad o Hanesyddion Prydeinig.—Gweler rbif 6, d.f. 1587.

1

2. ['Itinerarivm Cambrite : sev Laboriosae Baldvini Cantuar.

Arcliiepiscopi per WaUiam legationis, accurata descriptio, Auctore

Sil. Giraldo Cambrense. Cum Annotationibus Davidia
Poveli Sacra) Theologia) profossoris.

* Preface to the Edition o/1774.

f AthetuB Oocon. vol. i. p. 129.

X [Nid oes rhitb o ddadl i fod am hyn : mewn Cymraeg ddiledrjrvv jt ysgrifen-

odd Caradog.]

§ [Hjniy yw, cyu i'r llythyrcn LI ddyfod i arferiad cyffredinol ya. yr
egwyddor Gymraeg, yr hyn nid ydoedd yn y cyfnod dan sylw.]

II
Y cyntaf o'r teulu a ddaeth i Gymru—canys o sir Lancaster y daethent ar y

cyntaf—ydoedd Foulk Rosindale, odili vn\\\ yr hwn y galwyd y ty yn Foiilk's

Jfall, ac a lygrwyd mewn amser yn Fox-Hail. Trwy briocli i deulu y Ll^\'yd-

iaid o Aston y daeth yr enw Lloyd neu Lbwyd i mewn.
** Parry's Candman Plutarch. Wood's A then. Ojixm. Pennant's Tour in ]]^nles.
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Londini Apud Edmundum Bollifantum, impensis Henrici
Denhami, & Kadulplii Nuberij. 1585.' 8vo.

Ymddangosodd arCTaffiad mawrwych o'r gwaith hwn yn y fl. 1806, dan
olygiad Syr R. Colt Hoare, yr hwn hefyd a'i cyfieithodd i'r Seisoneg.]

3. [* CambrisB Descriptio : Avctore Sil. Giraldo Cambrense.
Cum Annotationibus Davidis Poveli SacrsD Theologia) professoris.*

Londini, 1585, 8vo.]

GmALDUs DE Bakri [^neu, fel ei gelwir yn gyffredin, Giraldus
CambrensisI oedd fab i William de Barri, o Angliarad, wyres i

Rhys ab Tewdwr, Tywysog Deheudir Cymru. Gan^-yd ef yn
Maenor B^r, neu Manorhe&r, yng ngwaelod sir Benfro, yn 1146.

Wedi teithjo yn Ffrainc, efe a gymmorodd nrddau eglwysig, cafodd
Archddiaconiaeth Aberhonddu, yn Eglwys Esgobawl Ty Ddewi.
"Wedi bod yn Iwerddon ar neges tros y brenin, efe, fel nn ag oedd
yn gweithredu yn lie Esgob T^ Dde^in, a deithiodd gyda Baldwin,*
i gytieithu iddo pan yng Nghymru yn pregethu y Groes, neu yn
hytrach yn cymhell y Cymry i ymfyddino yn Rhyfel y Groes, er

gyru y Tyrciaid o wla!d Canaan ; a'r pryd hyny efe a ysgrifenodd y
teithiau uchod sydd yn cael cyfeirio atynt gan yr holl hynafiaethwyr
Cymreig. Mothodd gael ei gyssegru yn Esgob Ty Ddewi pan fynai,

a g^wrthododd y swydd pan gynnvg^wydhi iddo. Bu farwyn 1220,

yn 74 oed, a chladdwyd ef yn Egli^T^s Gadeiriol Ty Ddewi.f

4. [* De Britannica Hifltoria recte intelligenda Epistola.*

Londini, 1585, 8vo.]

[Y pedwar gwaith blaenorol (rhif 1, 2, 3, 4) a eyboeddwyd gan y Dr. Dafydd
Powel, Ebrwyad Rhiwabon, mewn un gyfrol 8pl>'g, yn y fl. 1585. Cyflwynir

y gwaith i Syr Henri Sidney gan ' Dauid Touelus ;' a dyddir y Uythyr
cyflwyu— * Ruabonae pridie Calend. lunij. 1585.' Yr Henri Sidney hwn
ydoedd dad Syr Philip Siilney, awdwr jt Arcadia. Yr oedd mev^-n mawr
gyninieradwyaeth gydag Edwauxl vi, yr hwn a'i gwnaeth ef yn farchog urddol,

ac a'i haiifouodd yn llysgenad i Ffrainc. Yr oedd hefyd mewn parch gan y
Frenines Mari, yr hwn hefyd a fwynhaodd hefyd o dan Elisabetn, yr hon a i

gwnaeth ef yn arglwydd raglaw Iwerddon, ac yn Uywydd Tywysogaeth Cymru.

5. * Act for Reformation of Errours in Fines and Recoveries, in

the xii Shires of Wales, Towne and Countie of Haverford-West,

with the Counties Palatine.

Imprinted by C. Barker, 1585.'

Y mae yn yr hen lythyren ddu.

* Baldwin, Archesgob Caergaint, yr hwn gan Harri n, a anfonwyd i Gymru
i bregethu yr angeurheidrwydd o ymiino yn Rhyfel y Groes. Yr oedd y pen-

derfyniad hwn wedi dyfod i rym ym mhlith penaethiad Cristionogol

Ewrop, sef codi rhyfel yn erbyn y Mahometaniaid, y rhai oeddynt elynion

Cristionogaeth, ac yn meddiannu y Tir Santaidd ; canys yr oeddjTit yn ystyried

mai gwarth ar enw Crist oedd bod y tir y cerddasai ef amo ym meddiant y fath

bobl ; am hyny penderfjmwyd casglu milwyr trvsy ran fawr o Ewrop i ennill

Jerusalem, a'r broydd oddi amgylch.

—

Geirhifr Cymraeg, dan y gair 'Baklmn.*

t Fenton's History of Penifjrokeehire ; Williams's Eminent Welshman; ao

Wood's Athenoe Oxonierues.
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1566.

1 .
* Lliver Gweddi Gyffredln, a Gwoinidogaeth j Sacramentao,

ac eraill gynnucklfau a Coromoniae yr Eccles Loecr : Vewcd, perused

and allowed hy the BinhopSy according to the act stahltsJwdfor the trans-

lation of the Bible and this Book into the British tongue.

At London imprinted by John Windet at the costes and charges
of Thomas Chard.* 1586.—Cum privilegio.* 4plyg.

Ll^'fr 4plyg bychan yw hwn, o ddeutu modfedd a banner o drwch.
Yn ei ddechreu y mae y calendar am y llithiau. Y mao y geiriau
ar ben uchaf y dalenau mewn argratf goch, ac yn gwahaniaethu
rhywfaint bob mis, megys, * Mai ys yddyddam. xxxj. die.' ' Mehevin
ys ydd yddaw. xxx. die.^ * Gorphenaf ys ydd yddo. xxxj. die.^ Ar
gongl aswy pob dalen y mae arlun bychan yn cynnrychioli y tymmor

;

ac o dan bob arlun, pennill diarebol ; megys, ar gyfer Gorphenaf, y
mae dyn yn tori gwair, menyw yn cribinio, a dyn ym mhen uchaf y
maes yn yfed diod, a banner dwsin o fydylau; ac o danodd y
llinellau hyn ;

—

* I may tempestl gorhena
Yn ddrwg arles cynhaia
Cyweiroth wair achludwch
Ehag ofyn gwlaw, nag oydwch.*

n^Tiy yw,—
Y mae tymmestl Gorphenaf
Yn ddrwg ar les cynauaf

;

Cyweiriwch wair a chludwch,
Ehag ofn gwlaw, nac oedwch.

Ar ddalen Awst y mae llun inedelwyT'—y meistr ger Haw yn eu
cyfarwyddo, a morwynig draw yn y pellder yn dal gwydryn diod
bychan ar ei llaw, ac o danodd y llinellau hyn :

—

* Mis Awst o byddi hyndda
Niw na niwed yr cynhaia
Ac ar ol cynhaia yd
Medwn lafur wydyna ibrid.'

Hyny yw,—
Mis Awst, OS bydd yn hindda
Ni wna niwed i'r cynaua',
Ac ar ol cynauaf yd,
Meda lafur wydna'i brid.

Ar y gongl uchaf ddeheuol i bob dalen y mae codiad a machludiad
yr haul am y diwrnod hwnw, megys fel hyn am * Eacfyr :'

—

Haul yn [ ^^^^fi ] awr [ T.V ^?' ^^^
^

\ ymachlyt )
"""^

( mj. mm. 26.

* Yr oedd Thomas Chard, neu Charde, yn hyw ym ATynwcnt Bisho]isgate.
Cyfntid of yn argi-atiydd da. Bu yu y gwaith o leiaf ugain mlyuedd, er uadyw
ei euw wrth lawer o lyfrau.—Timperley'a Dictionary of PrinUrs.
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Yna yn blaenori * Y drefa py wedd y gosodwyt darllen y Psaltwyr,'

y mae yr ymadroddion hyu :

—

* Y Tabvl a'b KIalendae m dangos trefn y Psalmae a'r Llithia

e, y arferir ar Voreu a Phrydnawn weddi, trwy yr vlwyddyn,
dyeithr : ryw wiliae, megys y mae y Eeoleu syn canlyn jti espesy
yn eglurach.*

Yn nesaf y mae yr * Act an vnfnrviat Gyffiredin weddi a gwasan-
aeth y Sacramentae.* Yna y cawn y * Racymadrodd,* yr hwn, gan
ei fod yn ddernyn o hynafiaeth mor ddyeithr,* a roddir oil ger
bron :

—

* Ny bu erioed, dim wedi ei ddychymygu mor ddiball gan sjrn-

hwyr dyn, nei wedy ei ddysyly morgadara, jrr hwn trwy yspeit

amser ny lygiwyt : megys ymplith pethne ereill y mae yn gwbl
eglaer wrih y gweddieu c^-frodin yn yr Eceles, yr ei a elwir yn
sathredic Gwasanaeth Dew. Bonedd a* dechreat cysevin pa rei as

chwilid ymysc gwaith yr hen Dadae, e ge&i g^elet nad ordeiniwyt y
g^asaneth hwnw namyn er purpoa daonus, ac er mawr dderchariat
dywoldap. Can ys wynt wy a drefiiesont y mater velly, yd pan
byddei ir Bibl oil ai i'r part imwyaf o hanaw bod wedy ei

ddarllen trostaw vnwaith yn y vlwyddyn : can amcanu wrtli liyny^

vod ir gwyr lien ac yn enwedic i'r sawl a vyddei weinidogion y
Gynnylleidia, allu [trwy vynech ddarllen a* mefyriaw gair Dyw bod
wed yrymddariiary ar dwywoldap, a's bot hefyt yn ablach y annoc
yr eill trwy ddysceidiaeth iachus ir vn peth ; ac y allu gorthrech
dadyl yr ei a wrthwynepei y gwirionedd. Ac ym-pellach ; allu o'r

pobul trwy glywet bounydd ddarllen yr Scrythur Ian yn yr Eceles.]

ymgynnyddu yn oystad vwyvwy am wybodaeth am Ddyw, a' dyuot

y gary yn gynnesach ei wir greddyf ef. Eithyr ystalm o vlyydyn-
edd, y darvu newidio, tori, ac esgeulusaw y ddywyl a'r weddus
drefii hon yma o waith yr hen Dadae, can planny y mewn yn ei lie,

Historiae aniheus, Legendae, Atebion, Gwersi, Adwersi gweigion,

Coffaduriaethae, ac Seneddolion, megis yn gyffredin pan ddeelu'euit

vy llyfer o'r Bibl cyn darvod darllen tri n'ei pedwar Penn o hanaw,
cwbyl anyd hyny byddei wedi ei ady eb ddarllen. Ac yn y sort hyn
y dechreuit llyver Esai yn yr Aduent, ac y llyver Genesis in Sep-

tuagesima ; eithyr ei dechiy a wneit yn vnic, eb' orphen ei ddarllen

byth. A'r un ff>Tiyt ydd arferet am lyfre 'r eill o'r Scrj'thur Ian.

Ac gyd a hyny lie mynei Sanct Paul bod yn dywedyt cyfryw iaith

wrth y pobul yn yr Eceles, ac a allent wy ei ddyall, ac gaffael

lleshat gan glywet. Y gwasanaeth yn yr eceles hon y Loeer es

llawer o vlyddynedd a ddarllewyd yn Llatin ir pobul, yr hyn nid

oeddent wy yn yr ddyall : megis ac ydd oeddwynt yn clywet vnic a
ei clustiae, acei calonae, ei hyspryt, a' ei meddwl oedd yn ddiadeil o

ywrthaw. Ac eb law hyny, cyd byddei i'r hen Dadae barthu y
Psalmae yn saith ran, a phob vn o hanaddynt a elwyt Noctum : yr

owi'hon yn hwyr o amser, cyfran bach o hanynt a ddywedyt

* [Anghydnabyddiaeth yr awdwr 4'r Llyfr Gweddi Gyffredin a barodd iddo

feddwl fod yr hyn sy'n canlyn yn ddemyn o hynatiaeth dra dyeithr ; canys

nid yw ddim amgen na'r Rbagymadrodd a welir o llaen pob argrafl&ad o'r llyfr

h\vTiw, heb ddim gwahaniaeth end cymmaint ag y sydd yn yr ieithwedd a'r

llythyraeth.]
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beunydd, can ei myiiycli aldywedyt a* gady y ddarn arall heibiaw

eb yngan vngair. Gyd a hyny, nifeiri a' chaledrwydd y Eeolon yr

ei a ehvyt y Pica, ac amrafaoll gynewidiau y gwasanaeth oedd yr

achos, pan yw troi at gyvnotae y llyvr yn vnic, ytoedd beth mor
galot ac mor rwystrys, ac vn vynech o amser y byddei mwy o

trallawt yn cliwiliaw am y peth a ddarlleit, nac yn ei ddarllen

wedy byddei ei gaffael.

* Velly can syniaw ar jt ancymmessurwydd hyny, ef a osodir ymy
gyfryw drefn, ac y cj^weirii* yr vnrhyw pethae. Ac er mwyn parot-

rwj'dd yny devnydd liyn y tynwyt Kalendar er yrvn purpos, yr liwn

ys id eglaor, a hawdd ei ddeall, ympa vn (yd y galler) y darperir

darllen yr scrythur' Ian, yd pan yw gwneytbur pob peth. mewn treln

eb' ohanu vn dryll o haneio ywrth y gylydd. Ac o bleit hyn y toret

y vaes, Anthemae, Eespondae, Inuitatoriae, a' chyfryw wac pethae
amperthynasawl ar oedd yn tori c^vrs cyfan ddarlleriiat yr Yscrythur.

Eto can nad oes modd amgen amyn yn angenreidiawl bot embell

reol erwydd paam y gosodit yma ryw Eeolae, yr ei megis nad ynt
anyt ychydigion o niuer, velly y maent yn rh^vyddion ac yn hawd
ei dyall. Wrth hyny y mae y chwi yma ffurf ar weddiaw (tu ag at

am ddarllen yr Scrythur Ian) yn gwbl gysson a meddwl a phurpoa
yr hen Dadae, ac o lawer mwy profitiol, a' chymwynasol, na'r vn
yn hwyr o amser y arverit. Y mae yn fwy profitiol achos bot yma
yn gady allan llawer o bethe, o pa sawl ymae 'r'ei eb vot yn wir,

'r'ei yn ameus, rhei jii ^vac ac yn wan-goel nid ys yn ordino darllen

dim, anyd gwirbur 'air Dyw, yr yscrythur Ian, aei cyfryw ac a
sailir arnei yn eglur, a hyny yn-cyfrywiaith a' threfh, ac ys id es-

mwythaf a hawsaf, ei ddeall y gan y darlleodron ar gwrandawieit.

Y mae e hefyd ;yTi wy commw3'nasol, yn gystal am ei vyvret, ac am
eglurder ei drefn, ac am vot y reolae o ychydic niver ac yn ha-^dd.

A' chyd a hyny, trwy waith y drefn hon, ny rait ir Curatieit vn
llyvr arall yn ei gwasanaeth public anit y llyver hwn a'r Bibl.

Erwydd j)aam, nit raid ir popul vynet mewn cymeint o' draul am
lyfrae, ac y byddent amser a vu.

* Ac lie bu ym-blaenllaw amrafael mawr wrth ddywedj^d a* chany
yn yr Ecclesidd o vewn y teyrnas hon, yr ei yn canlyn aiwer

8alesbury, 'r' ei arver Henffordd, 'rei aruer Bangor, 'rei yr yddo
York, ac rei aruer Lincoln : yr owrhon o hyn allan ny bydd i'r oil

deyi-nas anyd \ti aruer. Ac a barn nep y fibrdd hon yn fwy poenus,
achos bot yn ddir darllen pob peth ar y Uyuer Ue o'r blaen o

erwydd ryw vynych atdywediat, y gwyddynt lawer peth ar davot
leferydd ; eythyr a' scyfryw 'r' ei a gytpwysant ei Uafur, y gyd a'r

budd a'r gwybodaeth a gaffant beunydd wrth ddarllen ar y llj'ver,

ny wrthddodant wy y poen, wrth welet meint y budd a dyf o hyn
yma.

* Ac yn gyment na ellir gosot dim mor eglur ei draethiat, ac na
choto petrutser wrth jnnai'ver o hanaw. I oystegu oil cyiry^- am-
rafael (a vydd ir vn gyvody.) ac am ddosparth pop ryw bedruster,

yncylch y devnydd, pa wedd y mae deall, gwneythy 'r' a' chwplau
pop peth or sydd wedy' gynwys yn y llyuer hwn : y pai-tiae a vo yn
pedruso velly, ai a bo yn cymeryd dim mewn amrafael vodion, vydd
dir yddynt vynet at Episcop yr Episcopaeth, yr hwn wrth ei ddoeth-

5
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inap a rydd drefh er esmwytho ac heddj'chu y ddadyll, dieythyr na
bo y drefh hono yn wrthwynep y ddim y sydd o fewn y' Uyverliwn.

Ac o bydd Episcop yr Episcopawd mewn dim pedruster, yna y gall

ef anfon am yspyserwydd ar yr Archepiscop.
* Cyd bo wedy'r osot yn y racysgrifenedic Racymadrodd bot bob

peth ar a ddarlleir yn yr eccles yn iaith camberaec, er mwyn adeilat

yr Eccles : er hyny nid ys yn meddwl pan ddyweto nep blygain a*

gosper*, sef voreu a' phrydnawn weddi wrth o ehun na ddychon ef

ei ddywedyt ym-pa iaith bynac ar a ddeaUo.
* Ac pop Otfeiriat a' Diacon vydd rwymedic y ddywedyt beunydd

y Boreol ar Prydnawnol weddi, yn aill ai yn aiUtiiol ai ar oystec,

dyeithr bod rrwystr aruaddynt y gan precethy, studeo duiuiniti, ai

o ran aclios arall tra angenreidiol.
* A'r Curat sof y periglor a vo yn g^asanaethy ym-pob Eccles

plwyf ai capel ac efo gartref, eb luddias rhesymoU arnaw, raid iddo

ddywedyt y gwasanaetli hwnw, jm yr Eccles plwyv ai'r capel lie bo
ef yn gwasanaethu, a* bot cany cloch yddaw ar amser cymmesur cyn

nac yddo ddechrey, modd y gallo y nep a vo ganto divossion ddyfot

y wrando gair Dvw, ac y weddiaw gya ac ef.*

Yn nesaf yw yr * Or Ceremoniis, paam y dilewyt rei ac yn cyn-

haliwyt rei ereiU/

Yna ceir,

* An ExPLAiTATiON of Certain wordcs, being quarrelled withall, by
some, for that in this translation they be otherwisse written, then

either the vnlettered people, or some parts of the countrie sounde or

speake them.

A signifying if, or whether, for o.

A being relative, or a voyce expletiue, for y, not vsed to them of

Southwales.
Anival for enivel.

Anid for onid, or ond.

Antemtic, anhymhic.
-awd \

-awdd > in the end of a word for, -od, odd, or -oedd, and ol.

-awl )

As for a ys or os.

Bwystfil (which radder would be written Bestvel) for coruptlye

pronounced gwystvil.

C for K (because the printers haue not so many as the Welsh
requireth) and in some words for g.

Cent in some place for cant.

Dew for Duw in Northwales speech, and for dyw as they of

Southwales speake it.

Ef, for the Northern efo, or fo.

F, sometimes for fP.

F, for V.

K, for i, or y, to them of Southwales.
Eich, for ych.

Gestwng, for gistwng, or gostwng.
Hanwynt, hanynt, hanaddynt, for the corrupt honynt.
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loan for leuan, louan, levan, Ifan, or Iwon :
ouen for that it is

BO diuersly sounded in diners partes of the country.

lorddanen, for Irddonen.

luddow, for Iddew.

Megis, for the Southern meis.
^ -r. • i

Monyth for mynydd : so they pronounce it at Sanct Dauids.

Myvn for myhun or vyhun.

Nebun, for neb, or ryw vn.

Q bleit, or o blait, for o blegit.

P sometime remaining not turned into b or ph.

Pemp for pymp or pump.
P'odd vsed per syncopen in Southwales, for pa vodd.

Pobul for pobyl, or the Southern pybyl or gwerin.

Pleit, for i)lait, or plaid.

Tragyvyth, for tragywydd, or tragowydd ; to keepe his ortho-

grapliie, for it is compounded of tra cy and vyth : for hereby is it

also more effectuall in signification.

Tangneddif, for tangneuedd or heddwch.

Tuy, for the Northern ty, Y, for F.

Vcain, vgain, ygain or igen.

Vi-car, for vincar or vinghar : wherein n is receiued without good

cause.

Vi-dew, for vinuw, or viniw, wherein d is retained, euen for the

more significtiuo expressing of the grace of the word.

Vi-popul for vimhobl, to saue the word the les maimed.
Vy-troed, for vynhroed, that the signification may be more

apparant to the strange reader.

Y being relatiue, or a kind of expletiue, for a, vnto the North-

wales readers.

Yd for hyd, yddy duy, for y ew, or w dy in Northwales.
Yddwynt for yddynt, or vdunt.

Yr ei for rrei, or y rrai.

Ysy or sy per synaloepham, for ysy or sy : comming before a vowel
beginning another word propter euphonian ys ydd, for y sydd.

Ys ef, or 'sef.

Ys, is verie often vsed in the translation to expresse the em-
phatical energie or notable vehemence, where the Latine hath etianif

and the English yea or euen.

And beside these is verie little alteration either of the commune
writing, or of strauugenes of words, which be not opened by referring

to like mark in the margent, as the word is marked in the text : as
thus Dew* ^cenych oil [*y gyd a ehwi.] And as for some of the
faultes that escaped in printing, the meanlie learned reader may
espie them and correct : as where three d d d or three 111 come
together, or else where a letter is mis set, or one letter for an other,

or sillable both want, or is superfluous : euen as the Northern or-

thogi-aphie is to the Southern tongue, which onelie in pronunciation
would be reformed. The rest of the faultes may the wellwilling
learned find out himselfe and helpe to correct as occasion serueth.
But let euerie such one as shall roade the seruice to the people,
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mark well the three peintes, or stales in reading, being these , : .

Wherat namlie in reading the Psalnies except he staie and rest

accordingly, he shal wonderfullie confound tlie matter and astonish

the hearers. And for example hereof the first verse of the 30

Psalme maie serue ful wel. The verse that I meano is this.

Can na phery anyd enhyd bach yn ei lit : ac yn ei garennydd

y mae bywyt : wylofain a all arcs eros echwydd, anyd e ddaw gor-

uoledd y borae.

Which verse being distinctlie read, is verie comfortable to the

hearers soule otherwise it is a verie ChaoSf or as it were, a com-

mixtion of heauen and hell together.

As for these two half circles () who is it but knoweth that they be-

token a Parenthsin, or a clause inserted, which might be left out, and
the sentence perfect, yea and for the most part more plaine and
sensible to vnderstand.*

Y mae y penau neu y cynnwysiad ar ben uchaf y dalenau olynol

yn rhedeg fel hyn, trwy yr hoU lyfr :

—

* y Letaniae—^Y CoUectae, yr Epistolae, ar Euangelon—^Y Llun
cyn die Paso—Die Mawrth kyn die Paso—Die lou cyn die Paso

—

Pured eaeth y sanctes Vair vorwyn—Die natalic—Die gwyl y meib-
ion gwirion—Die Kalan neu Enwaediat Christ—Sul y Trintot

—

Sanct loan varyddwr—Y Commun—Betydd public—Bedydd priuat

—Confirmation—^Y Cathechism, sef yw hyny, athrawiaetli yw
ddyscu gan bob plentyn, cyn ei ddwyn yw confirmo can yr Episcop

—Y ffurf solempnization neu drefnit Priodas—Y drefn am visitation

y claf, Neu ofwy y clwj'fus—Commun y claf—Trefh claddedigaoth

y marw—Diolwch y gwragedd, neu eglwysa—Commination neu
vygwth yn erbyn pechaduriait.*

Ac ar ei ddiwedd y mae,

—

* Finis Tra Yo at London, Printed by John VVindet, for Thomas
Chard. 1586.'

Ond rhaid eto roddi ychydig o siamplau o hono, fel y gweler pa
fath gyfieithiad ydoedd. Derllyn < Y Collect' am ddydd * Sanct

loan vatyddwr,' fel hyn :

—

* 011-alluawc Duw, o racluniaeth pa vn y ganet dy was loan

vatj^ddwr, ac ydd anfonwyt i arlwyaw ffordd dy vab lesu eyn iach-

awdyr ga bregethu edifeirweh : gwna y ny velly ddiljm ei ddysc-

eidiaeth ai sanctaidd vywyd ef, yd pan yw i ni wir edifarhau wrth

y bregeth ef, ac ar ol ei esempl yn wastadol draethu y gwirionedd,

ynhyderus geryddu y camwedd, ac yn vfydd ddioddef er mwyn y
gwirionedd, trwy lesu Christ eyn Arglwydd.'

Gan fod yn debyg fod cyfieithiad y rhanau o'r Testament Newydd
sydd yn dyfod i mewn yn y Weddi GyfiEredin, yn debyg i'r unrhyw
yn y Testament ag oedd eisoes yn G-ynu-aeg er ys deimaw mlynedd,

ac nad oedd dim o'r Hen Destament wedi dyfod hyd ym mhen dwy
flynedd wedyn, rhoddir yma ddernvn sydd * jti lie yr epistol ' am
* Y XXV. Sul gwedi Trintot,' gan ei fod o'r Hen Destament, ac felly

yn gyfieithiad cynnarach na'r eiddo y Dr. Morgan.
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* Jer. xxiii.

* Ny cha, y mae'r amser yn dyvot, medd yr
* vlaguryn, gan, gen. Arj^lwydd, y cyfodaf o Ddauid* vagluryn

cyliawn, ac a deyrnasa Brenin ac a Iwydda,
ac a wiia varn a' chyfiawnder ar y ddaear.

*•
y gwaredir. Yn y ddyddiae ef* ydd iacheir Judali, ac

*•' yi*. Israel a breswilia yn* ddioval, a liwnyw* ei

enw y galwant Ef, yr Arglwj'dd eyn eyfiawn-
^' gobaith. der. Am liyny* nycha, y mae'r dyddiae yn
* wele d^nrot medd yr Arglwydd, pryd na ddywed-

ant mwy [ys] byw yr Ai'glwydd, yr liwn a
* Egypt. dduc blantyr Israel allan o tir yr *Aiplit, eithyr

[ys] byw'r Arglwydd yr hwn a dduc ac a
ddeuth a had tuy'r Israel allan o'r Gogledd-
dir, ac o'r oU tiredd ar y goyscereiswn wy,
ac wy a drigiant yn ei tir ehunain.

'

Y mae y Salman yn gyssylltiol 4'r 'LlyfrGweddi' hwn, dgwyneb-
ddalen iddynt wrtliynt eu hunain, wedi ei hymylu ag amryw gerf-

luniau. Y geiriau sy fel hyn :

—

* PsALLWYR* neu Psalmae Dauid, wedi ei Gamberei

—

^aw in nesaf

ac a' ellit «' chadio, l>wyll, i'r llythyr Ebrew : a*i ddosparth wrth y
drefn y darlleir in yr Eccles. Perused and allowed according to the

queenes iiiiunctions. Anno Domini 1586.'

Rlioir i'r darllonwyr yma yr * Argtmext,' ac un o'r Salman, fel

esiampl o'r cjrfieitliiad a'r llytliyreniad :

—

* Yr Argvmext Neu ystyriaethau y Lliver hwn.''

* Y Llywer Psalma) hjTi a estennir y ni gan yr yspryt glan yw
gymeryd ai vawrhau mal treasawr or gwerthvawrocaf, yn yr hwn y
cynysir pop rj^v beth a perthyn y wir ddedwj^ddit : vn gystal yn y
vuchedd gydrychiol lion, ac yn y vuchedd a ddaw. Can ys golud
gwir wybodaetli, a nevawl ddoehinep y osodwji; yma yn agoret y
ni, y gymryd o hanaw yn ddyandlawr. As mynem ad nabot
ardderchawcvawr orucheldap Dyw, yma y cawn weled ei lewyrch,

yn tywynu yn gwpl ddysclaer. As ceisiem ei anveidrawl ddoethinep,

yma y mae yscol yr athroeth hyny : Asmynem ddeall ei ancystal

ddayoni ef, a dynesau ataw, a llanwy ein dwylaw ar tresawr hynny,
yma y cawn y ddrychiolaf ar diddanusaf oreuchwaith o hanaw. As

* Psallwyr == Psalter—Llyfr y Salmau wedi ei ddosbarthu i'w ddarllen

yn ddefosiynol, yn ol ei raniad dyddiol, yn ol trefn y Foreuol a Phrydnawnol
\Veddi yn Eglwys Loegr. Yr hen air a arfer Lewis G1>ti Cotlii yw ' LUuwyrau.^

* Arver mae Annes o Baderau,
Arver eiliw ser A Llaswyrau.'

['O'r galon y rhy'r Gwj'liau am Sallwyr,
O lawcr syuwyr. elusenau.'

Oioaith L. G. Cothi, i. xxxi. 15.

"Nkl y\v salliryr a ll((.sirifr oi\({ ^wixhixno] lunweddiadau o'r Groeg pmlt^rion ;

Llad. piialtenum : ac o'r un gair y ffurtiodd y Seis. j^salter; y Ffr. ^jMH^icr; a'r

It. a'r Ysp. tictltrrio.]
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mynem ni gahel dyall hanvot ein iachawdwriaeth aph wedd y mae
dyovt y fywyt tragvythawl, yma y mae Christ ein vnic brynawdr,
an cyfryngwr wedjT yscrj-tlirii yn dra cglur. Yma y gaily goludawc
ddyscuiawn arver ei olud. Y gal tlawd gael oi vodloni. Hwn a
vyn ymlawonhau a gaiff ad nabot y gwir lawenydd, a plia mae
cadw mesur ynto. Yr ei ys y mewn poen a gorthrjinder a gatym

—

pa betli y saif y dyliuddiant wy, a pha dolw y dlyant volianu Dyw,
pan ddanvono wared yddwynt. Yr anewolion ac erlidwjT plant
D^^w a gant welet val y bydd Haw Ddj^w byth yn y erbyn liwy : ac

er yddo ddyooddef ynddynt Iwyddo dros encydic, eto y mae of yn ei

ffrwyno wy mor gaeth na allan wy yhwrdd a blewyn pen nebun,
dyeithr jTiddo of eu goddef, ac val jti y dywedd y mae y destruwed-
igaoth wy jti ddigon truan, I vyrhau, yma y gallwn gael jt ym
waredro parotaf yn erbyn oil brouedigaotlieu, a chjTinwrf meddwl a
cliydwjbot, ac velly gwedj' i ni ymarver yn-dda o hyn, byw yn gwir
ofn a cliariat Dyw, ac or dywedd vwynhau yr anllwgredic goron
gogoniant, yr lion ys yngliadw i'r sawl oil y garant dyuodiat ein

Arglwydd lesu Christ.*

* Boreu Weddi. Psal. i.

Gwyn ei vyd y gwr ny rodiawdd yn
cyceor yr andewiolion, ac ny savodd yn ffordd

pechatnriei, ac nyd eiste ddawdd yn eistedd-

fe yr ei gwatworus.
* ynghyfraith. Eithyr bot ei ewyllys yn* Deddyf yr
* gy&aith. Arglwydd, ac jn Ddeddyf ef bot yn mevyrio

ddj'dd a* nos.
* Ac ys. *Cany8 ef vydd mal pren wedy'r blanny
* avonydd. yn* glan dj-fredd yr hwn a dowc ei ffirwyth

* amser. yn ei* demjx)r : a' ei *dalen ny wywa, a pha
* ddail. beth bynac y wnel ef, a Iwydda.
* mal. Nyd velly [y* bydd] y ei annuwioll, eithyr

*gwan, peiswyn, 11well, mal y *man vs, yr hwn a chwal y gwynt
ymaith.
Am hyny ny saif yr amdewiolion* yny

varn, na'r pechatiii-iait yn cynnulledfa yr ei

cyfion.

Can ys yr Arglwydd a edwyn ffordd yr ei

cyfion, a ffordd yr andewiolion a gyfergollir.'

Dyna olwg agos cystal ar y Uyfrau hynafol hyn, a phe'u gwelsid.

Buasai yn foddhaol pe gallesid rhoddi esiampl foreuach o'r

* Kj^nnifer llith a ban' y fl. 1551, ac ereill cyn hyny, Ni roddais

esiampl o 'Destament Salesbury,' am fed hwnw yn awr yn dra ad-

nabyddus. Y mae yr yr esiamplau a roddwyd yn peri i un farnu yn
iselach am chwaeth yr hen Salesbury nag yr arferid barnu. Nid
oes amniheu fed ei ddysgeidiaeth yn alluog i'r gwaith—nid ei fedr

oedd ddiffygiol, end ei chwaeth. Nid oedd ef yn ymlynu yn gysson

wrth iinrliyw drefn. "Weithiau defnyddiai air anghynnefin yn y
Gogledd, am fed pobl y Deheudir yn ei arfer ; a phryd arall ym-
wrthodai A'r un gair, gan ddefnyddio gair dyeithr i'r Deheuwyr, am
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fod y Goj^leddwyr 3m oi arfer. Pryd arall defnyddiai air nad
arferid ond mewn rhyw gwr bychan o'r Delieu neu y Gogledd, er y
byddai yn anarforedig ym mhob man arall, megys y gair 'raonyth,'

am 'fyiiydd,' yng iigliymmydogaethau Pen Dewi, yn sir Bonfro. Pryd
arall y mao wodi silliadu nou lythyrenu geiriau i ateb i'r modd
llawn, b>T, neu gwta, yn ol arfer tafodiaith gwahanol leoedd o

seinio y geiriau yn ou siarad cyffredin ; a phryd arall ^wnai y gair

yn glogyrnaidd ae anyst^vytll, trwy gadw at ei wraidd a'i gyfan-

soddiad, er na byddai yn eael ei arfer felly yn unman, nac yn ddeall-

adwy felly i neb ond dysgedigion. Pryd arall, y mae geiriau wedi
eu hanner-gyfieithu—Cymraegatherfyniad Lladinaeg neu Seisonaeg,

fel nad oedd yn dilyn unrliyw gynllun rheolaidd, er y gallasai, fel y
gwelwn wrth ei daflen o egluriadau. Dylid dywedyd fod y cyfieitliiad

hwn yn eael ei briodoli i William Salesbury, ac y mae yn debygol
i'w waitli ef hefyd, er nadyw ei enw wrtho yn unman, liydy gallwyd
gweled.

2. * A History of the ancient Inhabitants of Britain, their Origin,

Manners and Laws.'

Gwaith Lladinaidd gan yr enwog Camden yw hwn. Efe,

William Camden, a anwyd yn Llundain yn 1551. Gwnaed ef yn
ben-athraw Ysgol Ramadegol Westminster yn 1593. Yr oedd yn
ysgolhaig a hynafiaethydd enwog. Bu farw yn 1623, yn 72 oed.*

1587.

1. * A Treatise containing the E(|uity of an Humple Suplication
which is to be exibited to Her Gracious Majesty, and the High
Court of Parliament, in the behalf of the country of Wales, that some
order may bo taken for the preaching of the Gosbel among those
people ; wherein is also set down as much of the estate of our peojde
as without offence could be made known to the end (if it please God)
may be pitied by them who are not of this assembly, and so they
also may be drawn to labour in our behalf.

Printed at Oxford by Joseph Barnesf—to be sold in Paul's
Church-yard, at the sign of the Tiger's Head. 1587.'

Dywedir mai gwaith cyntaf John Penry ydoedd. J

2. * Dadseiniad Meibion y Daran, gan Morus Cyffin.*

[Y mae yn amraheus iawii a argraffwyd llyfr o'r enw y flwyddyn hon. Oal-
wodd Charles Edwards, awdwr Jfanes if F/i/dd, ar yr euw hwni yr ail argraflSad
ogyfieithiad Morus Cytfiii <> 'Ddiffyuiad Ffydd Eglwys Loegr,' g^^'aith yr Esgob
Jewel, yr hwii a gyhoeddwyd ^anddo yii Rhydychain yn 1671 ; ond nis
gwyddys i Cyffin ei hun gyhoeddi un gwaith j-n dw>Ti y cyfryw enw.]

* Jones's Biographical Dictionary.

f Ym mhen blynyddoedd ar ol hyn ceir hanes am un Thomas Barnes, wedi
ei di'oi o weiuidogaeth Maghor [Magwyr], jai sir Fynwy, ac yn eael ei anfon
gan ryw eglwys o'r enw Alhall, yn Llundain, i bregethu yr efengj'l yng
Nghymni, yr hyn a wnaeth mewn amseroedd celyd. Bu farw tua 1703.
Palmer's Calaim/s Noncon. Mem., vol. iii. p. 505-6.

X Waddington'a Pilgrim Martyr, p. 10.
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3. ^ * The Misfortunes of Arthur, Uther Pendragon's Son. By
Thos. Hughes.

Imprinted by R. Robinson. 1587.*

4. 'The "Worthyness of Wales, wherein are more than 1000

things rehearsed, set out in Prose and Verse, and enterlarded with

many wonders, &c., by Thomas Churchyard. 1587.' 4plyg.

Er nad yw ond llyfryn bychan o ychydig o ddalenau, cyrhaeddodd
i 9p. ar ail law unwaith.

Gan'VN'jd Churchyard yn Amwythig, o deulu da, meddai ef

ei hun ; ac yr oedd yn ei fri jm nheymasiad Harri vrn, Edward vi,

Mari, ac Elisabeth. Bu farw yn 1570.

[Os bu Churchyard farw yn 1570, megyv y dywedir uchod, bu farw rai

bl3myddoedd cyn cyhoeddi ei waith, yr hyn nid yw debygol. Yn ol Maunder
yn gynnar yn y ITfeil gaurif y dyg^-yddodd ei dranc]

6. % * An Ancient Survey of Pen Maen Mawr, North Wales.*

[Gweler rhif 5. d.f. 1603.1

€. [* Renim Britannicarum, id est, Anglite, Scotise, vicinarumque

insularum ac regionum, scriptores vetustiores ac prcecipui.'—Heidel-

berfe,* 1587, fol.

Cynnwys y casgliad bwn y gwdthian canlynol :

—

1. 'Galfredi Monnmetensis, oognomento Artnrif de Origine et Gestis Regmn
Britanuiie Hbri xii.'

2. ' Pontici Virunnii 6ritannic» Historic hbri vi.'

3. • Gildte Sapientis de ExcicUo et Conqaestu Britanniie Epistola.'

4. * Bedae Anglo-Saxonis Historic EocleaiasticaB Gentis Anfflorum libri v.

'

5. ' Continuatio ejusdem Histori^B, inoerto auctore, libria tribus com-
prehensa.'

6. ' Gulielmi Newbricensis de Rebus AngHcis Hbri vi.'

7. * Joannis Frossardi Historiarum Epitome.'
Argraffasid y rhif 1, sef Brut Lladin Gruffj'dd ab Arthur, o'r blaen yn Paris, yn

1508 ac 1517. Yr oedd rhif 2, yr hwn nid yw fawr am^en na thalfyriad o chwech
llyfr cyntaf Gr. ab Arthur, wedi ei argrafFu yn Venis, er y fl. 1490, a chan y
Dr. Dafydd Powel yn Llundain yn 1585. Cyhoedflasid rhif 3, sef Llythyr
cwynfanllyd Gildas, gan Polydor Vergil yn Llundain yn 1525

; yn Awgsbwrg yn
1534

;
yn Basil yn 1541, yn y gwaith a elwir * Opus Historiarum nostro Sa;culo

convenientissum ;' gan Daye yn Llundain yn 1563 ; gan Josseline, yn yr un lie,

yn 1568 ; ac yn Basil yn yr un flwyddyn
;
ymddangosodd argraffiadau ereill joi

1569, 1576, 1587 (yrunanodiruchod), 1610, ac 1677;yn 1691, daeth allan argraflf-

iad Gale (yn ei ' Rerum Anglicanim Scriptores Veteres') yn Rhydychain ; argraflF-

odd Bertram ef yn Copenhagen yn 1775 ; a Jos. Stevenson, dros y Gymdeithas
Hanesol Seisonig, yn Llundain, yn 1838 ; a chyhoeddodd y Dr. John A, Giles
ei argrafl&ad jTitau, yn yr un lie, yn 1841. Y mae Gildas hefyd yn un o'r

awduron cynnwysedig yn y 'Monumenta Historica Britannica,' Llundain,
unplyg, 1848. Yn 1638, ymddangosodd, yn Llundain, gyfieithiad Seisoneg o
hono gan Habington, dan yr enw canlynol :

—
' The Epistle of Gildas the most

ancient British Author : who flourished in the yeere of our Lord, 546. And
* [Mewn rhai o'r Uyfrau y mae Lugduni (sef, y mae yn debygol, Lugdunum

Gallkum=^ljyoiiS, yn Ffrarnc, nid Lugduniim Batavoru77i= ljeiden, yn Holand)
yn lie Heidelbergce ar ddalen yr enw. Nid peth anghyflEredin yn yr amser
hwnw ydoedd argraffu dalenau enwol er mwyn cyfaddasu yr argraffiad ar gyfer
gwahanol lyfrwerthwyr. Pa fodd bynag, yng ngwasg lerom Commelin, yn
Heidelberg, yr argraflPwyd y gwaith.]
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who by his great erudition, sanctitic, and wisdome, acquired the name of

Sajnens. Faithfully translated out of the original Latine.' 12plyg. Ym-
ddengys niai cytieitnia<l diweddarach yw— * A Description of the State of Great
Britain, written eleven liun<h'ed yearea suice.' Llundain, 1G52, r2plyg. Cy-
weiriad o gyfieithiad Ha])ington yw yr un a yinddangosodd dan enw y Dr.

Giles, yn y 'Six Old English Chronicles,' Llundain, 1848, 8plyg bychan. Y tri

llyfr cyntaf o * Gesta Kegum Anglorum,' gan Gwilym Malmsburi, yw rhif 5,

er nad yniddcngys fod y llaith hon yn hysbys i'r golygyddion cyntcfig.]

1588.

1 .
*Y Beibl Cyssegr-lan. Sef yr Hen Destament a'r Newydd.

Imprinted at London by the Deputies of Obristopher Barker,

Printer's to the Queen's most Exellent Majestie. 1588.' Unplyg.

Hwn yw cyfieithiad y Dr. "William Morgan, Esgob Llanelwy.
Y mae yr Apocrypha hefyd rhwng y ddau Destament. Ym mhen
un mlynedd ar hugain ar ol cael y Testament Newydd y cafwyd yr
hoU Feibl i'r Cymry. Y mae yn hynod fod y gwaith wedi ei oedi

dros yr amser a ofynid gan y weithred seneddol,* yr hon oedd yn
rhwj'mo yr Esgobion i fynu gweled y gwaith wedi ei ddwyn i ben
erbyn y dydd cyntaf o Fawrth, 1566, o dan been o 40;?. o ddirwy
ar bob un o'r Esgobion, os methont ; ac eto aeth dwy flynedd ar

hugain heibio cyn i'r ammod gael ei chyflawnu. Ond pa gyfrif

neu reswm a ellir ei roi am yr esgeulusdra hwn ? Nid o eisieu

ewyUys ; canys yr oedd y cynnorthwy a gafodd Salesbury i gyhoeddi
y Testament yn profi hyn ; ac nid o eisieu gwyr o ddysg ddigonol i'r

gwaith. Tybygid fod rhesymau ereill am y gohiriad ; ac un ydoedd,
eisieu amser digonol i'r gwaith; canys buwyd bedair neu bum
mlynedd yn cael y Testametit Newydd allan, ac er arfer pob diwyd-
rwydd, aeth yn flwyddyn dros yr amser y gofynai y Senedd i'r holl
Feibl fod yn yr Eglwysi. Yr oedd gwaU arall hefyd yn y weithred
seneddol hono ;—nid oedd yr un ddarpariaeth gogyfer d'r draul ; ni
roddwyd gorchymmyn breninol—ni ofalwyd am wobrwyo y neb a
wnai ; ac ni ofalwyd am ddosranu y gwaith i wyr cyfadddas ato.

Mewn gair, ni roddwyd yr un cynUun i fyned ym mlaen wrtho

—

nid appwjTitiwyd neb i gjTnmeryd y gwaith, na rhan o hono

—

flim

ond deddfu ei fod i gael ei wneyd gan

—

nel !\

Pan aed i gyhoeddi y Beibl Seisonig, yn amser lago, ni adawyd
y peth mor esgeulus a hyny, ond rhoddwyd cynllun cysson i fyned
ym mlaen wrtho—rhanwj'd yr hoU Feibl yn ddosbarthiadau

—

neillduwyd gwyr penodol, y rhai o ran eu rhifedi oeddynt agos yn
Septuayint [Jeithdeg], a'r rhai hj^ny y dynion mwyaf eu dysg a'u
talentau a allesid eu cael trwy yr holl deyrnas—telid am eu bwrdd
a'u lletty, a chostau angenrheidiol ereill (yr hyn a gyfrilid uweh
law mil o farciau, neu agos saith gant o bunnau) gan y Wladwriaeth
neu y Llywodraeth ; a rhoddwyd gorchymmjTi aUan gan y breiiin

fod iddynt gael yn fuan eu gwobrwyo yn dda a r personia >thau,

* [Nid mewn ufudd-dod i'r weithred seneddol y cyfeirir ati, yv ymgynimerodd
y Dr. Morgan li'r gwaith ; ac nid oedd un cyssylltiad rhwiifj y cytieithiad hwu
a'r weithred h6no, yr hon bellach nid oedd ddim anigen na llythyren farw.]

t Dr. Llewelyn's 5n<iVt Versions. [Gioaith GimUkr Mechainy ii. 222.]

6
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bywoliaetliau, ac urddasiadau eglwysig ereill, a ddeuent yn rhydd
gyntaf. Ond pan aed i orchymmyn cael y Beibl yn Gymraeg^ ni

throfnwyd y fath bethau, dim ond bod i*r Esgobion fynu gwnoyd y
gwaith, a'u dirwyo i 40/?. bob iin, os na wnaent ; ac eto buasai
gwneyd yn eu taflu i fwy o draul na chan punt bob un, a hyny yn yr
oes bono.* Ond pwy a gymmerodd y gwaith mewn llaw ?

—

William Moroan, D.D., genedigol o Ewybmant, yr hwn le sydd
ar derfyTi plwyfau Dolyddelon a Phenmacbno, yn sir Gaernarfon.
Yr oedd ef, pan gjrmmerodd y gwaith mewn llaw, yn ficer Uan-

' :;uIrymMochnant, ar derfyn siroedd Dinbych a Threfaldwyn.
I iiodd ei ddysgeidiaeth yng Ngholeg St. loan, Caergrawnt ; a'r

fywoliaeth gyntaf a gafodd oedd ticeriaeth y Trallwng Coch, yr hon a
gafodd ef Awst 8, 1575. Tairblynedd ybu jtio, pan y symmudodd
i Lanrhaiadr ; a dochrouodd yn ebrwydd ar ei waith clodfawr, wrtli

yr hwn y bu jm llafurio yn ddyfal am ddeng mlynedd. Wedi ei

orphen, g^obrwywyd ef d pheraoniaeth Uanfyllin, gyda pherson-
iaeth anghuriog Pennant Melangell; ac yn 1594, & phersoniaoth
anghuriog Dinbych, a dyrchafiaethau ereill. O'r diwodd, yn dra
haeddiannol, dyrchafwyd ef i fed yn Esgob Llandafyn 1 595 ; a chafodd
eiBjTnmud oddi yno i esgobaeth Llanelwy, vn 1 60 1 , ar ddymuniad pen-
odol y Frenines Elisabeth; ac yno y bu farw, Medi 10, 1604.f Yr
oedd ei waith yn gyfieithiad o'r oil, neu y rhan fwyaf o'r Hen
Destament a*r Apocrypha i'r Gymraeg, ac yn wellAd ar jt hen gyf-

ieitliiad o'r Testament Newydd ; a mynodd ei argraffu yng nghyd
yn un llyfr mawr unplyg, mewn llythyrenau duon, neu yr hen
lytliyrenau Bry^anaidd. x mae ynddo gynnwysiad i bob ponnod

—

wedi ei ranu oil yn adnodau—rhai cyfeiriadau ymylenol—llythyr

Lladin at y frenines yn ei ddechreu—ac hefyd Calendar, a dwy o

dafleuau ereill ; ac, fel Testament Salesbiuy, y dalenau, ac nid y
tudalenauj sydd wedi eu rhifiaodi, yn cyrhaedd i 555. Yn Llun-
dain y cafodd ei ai'graffu, gan Christopher a Eobert Barker ; am y
rhai, ef allai na byddai yn ammhriodol gwneyd peth sylw yn y lie

hwn.
Yr oeddynt yn byw dan arwydd 'Pen y Teigi*,' yn Paternoster

JRoio, ac yn cadw maelfa ym Mynwent St. Paul, dan arwydd y
* Ceiliog Ehedyn.' Yr oeddynt yn deilliaw o deulu cyfrifol, ac

wedi cael trwydded i argraffii yr Ysgrythyrau gan y Frenines

Elisabetli. Adnewyddodd y Brenin lago yr hawl-fraint i Christo-

phiT, mab Eobert Barker. Dywedir gan Ames, fod Eobert
Barker, yr ieuangaf, wedi talu 3,000j9. am ddiwygio Seisoneg Beibl

y Brenin lago, yr hyn oedd yn swm anferth yn yr oes hbno, ac y
mae yn rhaid ei fod yn talu yn 11awn i'r holl gyfieithwyr ;§ ond er

* Llewelyn's British Versions.

f Williams's Eminent Welshmen.

X [Hyny oedd dull cyflfredin Uyfrau yr amser hwnw, nid jm unig yn Gym-
raeg, ond mewn ieithoedd ereill hefyd.]

§ [Nid ymddengys mai yr argraffydd oedd yn talu cyfieithwyr Beibl y Brenin
lago (1611) am eu gwaith, ond yn hytrach y Llywodraeth, y rhai a'u gosodasent

ar waith. Y mae Beibl y Brenin lago yn dra chywir o ran ei argraflfwaith
;

ond dichon fod gwallau lawer wedi ymiithro i argraffiad 1632 o'r unrhyw.]
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hyny, hynod o wallus y gwnaod y gwaith. ; canys yn y Beibl Seis-

onig a argi'affwyd gan Eobert Barker a Martin Lucas, yn y flwydd-

yn 1632, argralfwyd mil o honynt a'r gwall pwysig liwn ynddynt,

Bef, * Thou shalt commit adulteryy^ jd. y seithfed gorchymmyn, trwy
adael allan y * wo^;' sof * Gwna odineb,' yn lie ^ Ka wna odineb.'

Pan ganfuwj'd hyn, galwyd yr holl lyfrau i fyny, a dirwywyd yr

argralfwyr i 3,000/?., am yr hyn, yn ol gorcliymmjTi y Brenin Siarl

I. y prynwyd tawddlestri i wneyd llythyrenau Groeg, i argraffu

rliyw weithiau enwog a gawsid yn llyfrgelloodd y brenin, a'r ddwy
brifysgol ; a rhoddwyd y gwaith i Barker a Lucas, o dan yr ystyr-

iaetli eu bod wedi eu mawr dlodi trwy y ddirwy fawr hono. Ond
or y ddirwy uchel hono, gwallus yr oedd argraffwyr y brenin yn
gwnoyd eu gwaith ar y Beiblau (Seisonig) ; canys yn y fl. 1634,

daeth Beibl allan 4'r gwall hwn ynddo, yn Salm xiv. i ;—
' The fool

hath said in liis heart there is a Ood ! '—
* Yr ynfyd a ddywed yn ei

galon ij mae un Duw /
' yn lie * Nid oes un 2)uw ;' am yr hyn oto

y dir^y^-yd yr argraffwyr yn drwm, ac yr attaliwyd lledaeniad y
Beiblau. Bu Chi-istopher farw Tach. 29fed, 1599; a Eobert a fu.

farw yng ngharchar y Kings Bench^ Ion. lOfed, 1645, wedi cael ei

ddwyn i iselder amgylchiadau, mewn rhan fawr trwy y dirwyon
trymion hjTiy.*

Wedi ciHo fel yna rywfaint oddi wrth y testyn, etc o fewn cadw
golwg arno, deuir yn ol eto at brif gjrfieithydd y Beibl Cymraeg
hwn—yr Esgob Morgan. Pa fodd y daoth ef i gymmeryd y gwaith
aruo ? Ymddengys nad oedd wedi ei roddi ar waith gan y frenines

na'r esgobion ; ond iddo gymmeryd y gwaith arno ei hun, oddi ar

deimlad o'r angenrheidrwydd mawr am yr holl Ysgrythyrau i'r

Prydoiniaid.f Yr oedd hefyd alw mawr yma a thra^ ar hyd y
wlad am y Beibl oil ; er bod ysbryd Pabaidd yn gryf y pryd hyny
yn erbyn i'r cyffredin gael y Beibl yn eu hiaith eu hunain ; ac iV
attal, dyfeisi\\yd celwyddau noethion yn erbyn y ficer, hyd yn nod
gan ei blwyfolion ei hunan—trigolion Llanrhaiadr ym Mochnant.
Aethant mor bell ag achwyn ar ei anaddasrwydd i'r fath orchwyl,
nid yn unig wTth esgob ei esgobaeth,t ond hefyd wrth Archesgob
Caergaint,§ o flaen yr hwn y gorfu i'r ficer nesiiu yn grynedig.
Eithr wedi i'r archesgob ei holi, gwelodd yn eglur ei fod yn un o'r

rhai medrusaf yn yr Ilebraeg a'r Groeg, ac mor eglur deallodd an-
wiredd ei gyhuddwyr. Gofynodd yr Archesgob (Whitgifft) iddo,
* A fedrwch chwi G^Turaeg yn gystal a Hebraeg ?

' Y ficer a'i

hatebodd yn ostyngedig, gan ddywodyd, * Gobeithio, fy arglwydd,

y goddefwch i mi eich sicrhau y medraf iaith fy mam yn well nag
im iaith arall.' Gwedi hyn, cafodd bob annogaeth i fyned ym

* Tunperley's Dictionary of Printers and Printing.

+ [Yn hytrach i'r Cymry ; canys er eu mwyn hwynt, ac nid er mwyn neb
creill o'r Prydciniaidy y gwnaed y cyfieithiad dan sylw.]

J Y Dr. W. Hughes, yr hwn yn lie ei feio, a'i cynnorthwyodd.

§ [Nid ymdden^s fod y berthynas leiaf rhwng y cwyn a ddug ei blwyfolion
yn ei erbyn a chyheithiad y Beibl i'r Gymraeg, Odid fod neb o w^r ei blwyf yn
gwybod aim am ei addasrwydd ne'i anaddasrwydd at y cyfryw orchwyl. 1
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mlaen yn ei orchwyl llafurus.* Wedi y cyfan, ymddengys nad oodd
amgylchiadau y ficer yn gyfryw ag a'i gaJluogent i ddwyn y gwaith
ym mlaen, hob lawer o gynnorthwy, yn enwedig cynnortliwy tym-
morol, fel yr ymddengys oddi wrth ei gyfaddeliad ef ei liiin, yn oi

lythyr cyflw-yn oV Beibl i'r Frenines Elisabeth ; canys ymadrodda
yno fel hyn :—

* Ac wedi ei ddechreu, difiygiaswn, o ran anhawsder

y gwaith, a mawredd y gost, a dygaswr Bum Llyfr Moses jti unig
at yr argraffwasg, oni buasai i'r Parchedig John Whitgifft, Arch-
osgob Oaergaint, achleswr dysgoidiaeth, amddiiTynwr y gwirionedd,
a thirion wrth ein cenodl ni, fy nghymhorth &'i haelioni, &'i awdur-
dod, ac &'i gynglior, i fjTied ym mlaen. Yn ol ei esiampl ef daeth
gwjr da ereiU (sef Esgobion Llanolwy a Bangor

; y Dr. Dafydd
JPowel ; Mr. Gabriel Goodman ; Mr. Edmund Prys ; Mr. Ilichard

Vaughan, o Liverworth), yn gynnorthwy i mi, hyd oni chyfieitliais

yr Hen Destamont i gyd, a diwygio y Testament Newydd.'

Bu cryn ymrafael rhwng yr Esgob a Syr John Wynn, o Wydir,
ger Llanrwst, pan oedd yn Esgob Llanelwy, o blegid na wcrthai yr
Es^b ddegymau y plwyf hwnw i*r barwnig ; ac y mae Syr JoJm yn
edhw iddo mai trwyddo ef yr oedd wedi ei ddyrchafu i'r esgobaoth,

ac * mai, pan gyfieithodd yr Hen Destament i'r iaith G>Tnraog, ei

fod wedi cael mantais a chynnorthwy gweithiau yr Esgol) Davios a
William Salesbury, y rhai ceddynt wedi g^wneyd rhan fawr o liouo

;

eto ei fod ef (y Dr. Morgan) yn cymmeryd yr enw am y cwbl.' Yr
oedd hwn yn gyhuddiad heb nemawr o sail iddo, os dun ; canys y
mae yn anilwg, wrth y cyfieithiad ei hun, ei fod yn hoUol newydd,
neu o leiaf, yn gymmaint o ddiwygiad ar waith clogymog yr Esgob
Davies a William Salesbury, fel y cafodd fwy o waith i'w ddiwygio
na'i gyfieithu yn wreiddiol. Ar ol y gwaith clodfawr hwnw, cafodd
ei raddio yn D.D., a'i ddjTchafu yn esgob, a hyuy drwy orchymmyn
penodol y frenines, o dan ddylanwad AVhitgifft, yr archesgob. Bu
y Dr. Morgan farw yn 1 604, ym mhen deunaw mlynedd ar ol cy-

hoeddiad y Beibl c^Titaf hwn.f

Bellach teflir golwg fanj'lach ar gefiiogwyr a chynnorthwywyr yr
esgob yn ei waidi clodfawr o gael yr holl Feibl yn Gymraeg y waith
gyntaf. Y cyntaf a enwir ganddo yw
John WmTGiFFT, Archesgob Caergaint, yr hwn a anwyd yn Great

Grimsby, yn sir Lincoln, yn y fl. 1 530, neu 1533. Yr oedd yn deilliaw

o hen deulu cyfrifol—ei dad yn fasnachwr, a'i ewythr, Ilobert, yn
abad i fynaehdy o Ofieiriaid Duon, yn Wellow, ger Grimsby, Yr abad
oedd y cyntaf o'r teulu i newid ei egwyddorion crefyddol, sef o Bab-
yddiaeth i Brotestaniaeth. * Nis gall y grefydd yi' ydym yn ei phroffesu
barhau yn hir,' meddai ef wrth ei nai John (yr archesgob) ;

' mi a
ddai'llenais yr holl Ysgrythyr trwodd, ac ni eUais erioed ei chael

* Gwnaeth Sion Tudur gywydcl iddo, yn yr hwn y dywed :

—

* Cei glod o fyfyrdod fawr,
A da dylych hyd elawr,
Tra gwneir tai, tra caner tant,

Tra fo Cymro'n cau amrant.'

t Dr. LlewelyH's British Versions ; a Timperley's Dictionary of Printers.
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yno.' Pr ewythr hwn y rhoddwyd gofal dysgeidiaeth y nai. Wedi
cael dysgeidiaeth arweiniol mown ysgol berthynol i grefydd-dy St.

Antlioni, yn Llundain, efe a symmudodd, yn 1548, i Grolog y
Fronines, Oae^gra^vnt, ac wedi hyuy i Neuadd Ponfro, lie y mwyn-
haodd gyfarwyddiadau John Bradfibrd, y merthyr. Pel yr oedd yn
myned yni mlaon, yi' oedd d;yTehafiaethau yn ei gyfarfod, nes o'r

diwedd, yn y fl. 1583, ei gyfodi yn Ai-cliosgob Caorgaint, ar farwol-

aoth y Dr. Grindal. Cafodd gynnyg ar y lie hwnw, hyd yn nod
yin mywyd ei ragflaonor, gan fod Grrindal wedi mawr anfoddliau

Elisabeth, o blegid bod yn rhy dyner wrth y Puritaniaid*—bai na
allesid condemnio Whitgifft o hono. Yr oedd yn fawr yn ffafr y
fronines, yr lion oedd yn coleddu ysbryd mor erlidgar, a chreulon-

ach yn erbyn y rhai a feiddient ynineillduo oddi wrth Eglwys Loegr,

nag oedd ei chwaor Mari yn erbyn y rhai a ymneillduent oddi

wrth Eglwys Ehufain.f Un chwerw iawn yn erbyn y Puritaniaid

ydoedd Whitgifft, a bu mown dadl ag un Thomas Cartwright. Efe,

ar gais penodol y fi'enines, a wnaeth reolau er rheoleiddio yr ar-

graffwasg. Yr oodd hyny yn y fl. 1585, dair blynedd cyn cyhoeddi

y Boibl C^ymraeg. Yn y flwyddyn yr argraffwyd y Beibl Cymraeg,
daeth allan gan un a ffugenwai ei hun yn ^Martin Mar-Prelate ;' yr
h^vn a gynnwysai sylwadau Uymion ar y Llywodraeth, y fronines,

a'r esgobion, jti enwedig yr Aichesgob Whitgifft. Bernid mai yr
awdwr oodd Gymro o'r onw John Penry (neu ab Henry), yr hwn a
gawsai ddechrouad ei ddysgeidiaeth yn yr un brifysgol 4'r arch-

esgob, ac wedi hyny yn Ehydychain.J Yr oedd jti amser y Fronines
Elisabeth a Whitgifft, un Thackwoll yn argraflu Cymraeg, yr hwn
oedd yn cyhoeddi llyfrau Pabyddol; ac y mae Martin Mar-Prelate^

Penry, fel y crodid y pryd hyny, jti un o'i bapyrau yn erbyn Whit-
gifft, yn oi gyhuddo o fod Thackwoll, y Pabydd, yn cael llonydd,

* [Nid am fod yn rhy dyner wrth y Coethynion, ond am esgeuluso ei swydd,
neu yr byn a ystyrid yn perth3ai i'w swydd, megys archesgob, y syrtluodd
Grindal dan wc y frenines. Pan fyddo dyn yn ymgymmeryd & swydd, o ba
natur bynag y byddo, dysgwylir arno gyflawnu dyledswyddau y swydd h6no,
neu ymddiosg o honi. Yr oedd gan Grindal gyfiawn hawl i fod yn
Goethyu, os oedd yn ewyllysio ; ond nid i fod yn Goetliyn ac yn Archesgob Caer-
caint ar yr un pryd, Ond pa un ai Elisabeth ai Grindal oedd nesaf i'w lie sy
bwuc gwahanol.]

+ [Nid cywir hyn ; a plic bai gyvvir, nid yw yn cyffwrdd dim ^ * Llyfrydd-
iaeth y Cymry.' Nid oeild goddetiad neu ryddid crcfyddol yn jjerthyn i ysbryd
yr oes yr oedd WliitgilFt yn i^yw ynddi. Gwnaeth yr archesgob garedigrwydd
mawr i\ chenedl y Cymry trwy ei waith yn noddi ac yn cefnogi yr Es^ob Mor-
gan, (ian fod yr awdwr (fel llawer gj'dag cf) i\'i ergyd yn arw ar Whitgifft,

am nad oedd mor bicidiol i wi-thwyuelnvjT yr Eglwys yn ei oes, ag y l>arna

rhai yn yr oes hon y dylasai fod, hwyrach nail ammhricxlol gosod jTna y dyst-
iolaetli ganlynol am dauo gan ysgrifenydd hanes ei fywyd yn y Penny Ci/c/o-

xldiad Y gwyddys nad yw yn cynnrj'chioli golygiadau a ys
lau ch

Ddiwygiedig, ei ^vneuthur yn wrthddrych llawer o enllib ; ond ennillodd ei

jxedh', cvhoeddiad y gwyddys nad yw yn cynnrj'chioli golygiadau a ystyrir yn
uchel-egKv-ysig :

—
' Yng nghanol ymrysonau chwerwon ei amser, nid yw ryfedd

i'w frwdfrydedd a'i weitligarvvch wrth gydgorlFori a chadanihau yr Eglwys

uniondeb, ei dduvvioldeb, a'i ddysgeidiaeth iddo glod a chymmeradwyaeth
dynion goreu ei amser ; ac ym mhen hir dalm ar ol ei farwolaeth, djrwedwyd
am dano gan [y Dr. Thomas] Ffullcr, yi\ ei Hanea Eglwysig, ei fod yn un o'r

dynion teilyngaf a lywodraethasant Eglwj'S Loegr erioed. ]

t Wood's AthcTKS Oxoih vol. i. pp. 227, 228.
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tra y ceisid am fywyd Waldegrave, y Puritan, yr hwn a dybid oedd
yn argraffu papyrau Ma/t'-Prelate ag argraffwasg symmudol, yma a
thraw ar hyd y wlad. Bydd mwy eto i'w ddywedyd am Penry
mewn lie arall. Y mae yn briodol dywedyd fod yr archesgob yn fath

o lywodraethwr dan y frenines ar Dywysogaeth Cymru, yr liyn a'i

gwnaeth yn dra adnabyddus a'r esgobion Cymreig,* a gallasai fod hen
adnabyddiaeth felly rhyngddo a'r Dr. Morgan. Bu farw yn y fl. 1 603,

yn 73 oed.

Y rhai nesaf a enwir gan y Dr. Morgan fel ei gynnortliwywyr,
yw Esgobion Llanelwy a Bangor. Esgob Llanelwy oedd

Y Dr. William Hughes. Yr oedd yn frodor o sir Graernarfon

;

yn fab i Hugh, ab Cynric (neu Cynfrig) ab Tudur ab Gruffydd
Gymro ab leuan ab Llewelyn ab Phys ab Madog ab Meirig ab
Dafydd ab Llywarch. ab leuan ab Oynddelw ab Phys ab Edryd ab
Enetban ab lasseth ab Carwed ab Marcbudd, un o 15 liwytb
Q-wynedd ; o Gwenllian, mercb John Fycban ab John ab Gruffydd
ab Owen Pygott. Cafodd ei ddysgeidiaetb mewn rban yn y ddwy brrS-

ysgol—Pbydychain a Chaergrawnt. Bu yn offeiriad teuluaidd neu
gapelwr i Ddug Norffolc. Gwnaed ef yn berson Llysfaen, neu Llys
Ifan Phos, yng nghwmmwd Creuddyn, yn sir Gaernarfon. Yn
1573, gwnaed ef yn esgob Llanelwy. Dywedir fod gan yr esgob
hwn un ar bymtheg o blwyfau neu fywoliaethau yn ei feddiant ei

hun. Yr oedd wedi cael breinteb oddi wrth archesgob Caergaint i

ddal archddiaconiaeth Llanelwy, a rhagorfreintiau ereill, i'r gwerth
o 150^. ynyflwyddyn. Y mae yr archddiaconiaeth oddi ar hyny wedi
ei chyssylltu ^'r esgobaeth. Daliai yr Esgob Hughes y bywoliaethau
canlynol:—^Llysfaen, yn 1573; Castell Caereinion, yn 1574 ; Cwm,
yn 1574; Gresfford, yn 1577 ; Llandrinio, 1577; Bettws yn Phos,
yn 1577 ; Meifod, yn 1578 ; Llandrillo yn Edeyrnion, yn 1582

;

Llanycil, yn 1582 ; Abergele, yn 1582 ; Llandrillo yn Phos, yn 1583
;

Llangwm, yn 1585 ; Whitfford, yn 1587 ; Mallwyd, yn 1587 ; Llan-

fawr, yn 1588 ; a Llanrwst, yn 1592. Darfu i Geidwad y Sel Fawr,
Egerton, roddi dwy o honynt i ereill, a'r frenines ei ddifuddio o
ddwy arall, ac angeu ei ddifuddio o'r cwbl yn 1600, wedi iddo gadw
rhai o'r plwyfau hyn yn ei law am saith mlynedd ar hugain.

Bufarwyn leOO.f

Ei wraig ef oedd Luws, merch un Pobert Knowslo, ab John
Knowsle, ac iddynt y bu dau o blant—^William, yr hwn a fii farw
yn ddiblant ; ac Ann Huws—canys dyna fel y mae yr enw yn yr achau
—^yr hon a briododd Thomas Moisden, neu Mostyn, o'r Phyd.J

Esgob Bangor oedd

Huan Bellott, D.D. Cafodd ei ddwyn i fyny yng Nghaer-
grawnt. Gwnaed of yn esgob Bangor yn y 11. 1585 ; a sjTiimudwyd

ef i Gaerlleon, lie y bu farw yn Bers Ually yn y fl. 1595, neu 1596
;

* [Gan oi foci yn archesgob Caergaint, yr oedd esgobion Cymru o ongenrlieid-

rwytld o fuwii ci dalaetb.]

t Llewelyn's lii'ili»h Varnlom ; Cambrian Quarterly Magazine, vol. i. p. 304.

[Oioaith (tivallkr Mec/udn, ill. 101.]

t Dwnn's Heraldic Visitalion.
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a chladdwyd of yng ngliangholl Ep^lwj^s Owrecsam. Tybir wrtli oi

enw mai Sais ydoodd ; ond, fel T. Gougo wedi liyn, yr oedd yn
gyinmwynaswr i'r Cyniry.

Ani Dafydd Towel, D.D., gwelor yr liyn a dd^wodwyd mewn
llo arall.* Am y nesaf,

GAiniiEL Goodman, D.D., dywed y Dr. Morgan am dano ef,

iddo ei lottya ef ar oi draul oi hun, tra yr oedd yn aros yn Llun-
dain i aroly^u argraffu y Beibl. Yr oedd yn enedigol o Rutliyn.

Ei dad oedd Edward Goodman, masnacliwryn ydref hono. Gwuaod
ef yn gyntaf yu Brebendur, ac ym Medi, 1561, yn Ddeon Westmin-
ster, lie y bu am o ddeutu deugain mjynedd. Efo a gyfieithodd yr
Epistol Gyntaf at y Corinthiaid ym lieibl Seisonog yr Esgobion
[1568]. Yr oedd ty y deon yn dra cliyflous i'r Dr. Morgan—^yn

fwy cyfleus na thy yr Arcliesgob Wliitgifft, yr hwn oedd yn Lam-
beth, onid e buasai Morgan wedi cymmeryd cynnygiad Wliitgifft i

lettya gydag ef. Ymddengys mai y deon oedd un o'r rhai cyntaf o'i

deidu a gofleidiodd y grefydd Brotestanaidd. Yr oedd ei frawd,

Edward Goodman, yn esgob Pabaidd Caerloew, yn amser y Frenines
Mari ; a'i nai, Godffrey Goodman, wedi cael amryw fywoliaetliau

eglwysig olynol, a ddyrchafwyd i esgobaeth Brotestanaidd Caer-

loew, yn 1624, o'r lion y diswyddwyd ef am ryw dybiau Pabaidd a
osododd ef allan mewn pregeth o flaen y teulu breninol, ac am
naciiu rhoddi ei law wrth ryw ganonau newyddion o eiddo yr Areh-
esgob Laud. Eneiliodd i fywj'd anghyhoedd, a bu farw mewn undeb
ag Eglwys Bufain, yn y fl. 1655.f Y nesaf yw
Edmund Piiys, archddiacon Meirionydd. Y mae ei enw ef yn

eitliaf adnabyddus fel cyfansoddydd y Salmau ar gdn, i wasanaeth
addoliad cyhoeddus. Dywedir iddo gaol ei eni [o gylcli y fl. 1541]
mewn lie a elwir Gerddi Bluog, ym mlilwyf Llandecwyn, ger Maen-
twrog, i'r hwn blwyf, neu yn hytrach Ffestiniog, o'r hwn blwyf y mae
MaentwTog yn gapeliaeth, y gwnaed ef yn berson yn y fl . 1 5 72. Cafodd
ei ddysgeidiaeth yng Ngholeg St. loan, yng Nghaergrawnt ; a'i ben-
odi i fywoliaetli Ffestiniog, yn 1572 ; ac i Landdwywe, yn 1550 ; ac i

archddiaconiaoth Meirionydd, yn 1576; ac i ganoniaethyn Llanolwyyn
1602. Yr oedd yn byw yn y Tyddjm Du, ym mhlwyfMaentwrog, gan
fod y gapeliaeth hono yn gydiol A Ffestiniog. Yr oedd ganddo hefyd
ryw gyssylltiad urddasol ag Eglwys Gadeiriol Llanelwy.;}; Yr oedd
yn wr dysgedig mewn wyth o ieithoedd, ac ystyriai y Gymraeg yn
rhagoii ai-iiynt oil. Yr oedd yn fardd enwog. Y mae yn eithaf ad-

nabyddus mai efo droes y Salmau ar gAn ; ond lieb law hyny, y mae
pedwar ar ddeg a deugain o gywyddau o'i waith ar gaol, y rhai

sydd fath o ymryson lied isel a choegaidd rhyngddo a AVil-

iam Cynwal, o Ddolyddelen, yn sir Gaornarfon. Yr oedd y
ddadl hono yn ddyddorol iawn ym mlilith y beirdd y \)Tyd liyny, am

* Gwel rhif 1, d.f. 1584.

t Y mae banes helaeth am y Deon a'i berthynasau, gan yr Archiagon New-
come, wedi ei gyhocddi. [^femoir of the Qooilmanit, 4plj'g, 1825.]

t [Yr oedd, megys yr ydya newydd grybwyll, yu un o ^mouiaid Llanelwy ;

a pharai hyn fod cyssylltiad rhyngddo a'r Eglwys Gadeinol h6no.]
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fod y ddaii yn cael eu hystyried yn feirdd enwog ; er mai rliyw fath

o ganu cellweirus, goganllyd, ydoedd y ddadl, ac, o du yr archddiacon
yn dra ammhriodol i un a gymmerai arno ymdrin a jilietliaii ys-

brydoL* Yr oedd Prys yn fardd Lladinaidd liefyd, ac y mae
enghraifft o'i fedr yn nechreu Grramadeg Lladin a Cliymraeg y Dr.
Davies. Bu farw o ddeutu y flwyddyn 1621,f tua 80 oed,:]: a chladd-

wyd ef ym mynwent Maentwrog ; ond ni wyr neb pa le y mae ei

fedd hyd y dydd hwn.

Yr olaf a enwir gan y Dr. Morgan, fel ei gynnortliwywr, yw
Y Dr. EiCHABD Vatjghak, neu Fychan. Yr oedd ef yn enedigol

o Nyffiryn, lie rhwng Tudweiliog ac Edeyrn, yn Lleyn, sir Gaer-
narfon. Yr oedd yn wyr 1 Eobert Vaugban ab Gruflfydd, o Dal-
henbont, yn Llanystumdwy. Ei dad a elwid Thomas ab Eobert
Vaugban, a'i fam oedd yn fercb i Gruffydd ab Sion ab Gruffydd o
Leyn, o Gefn Amlwcb, mae yn debyg. Cafodd ei addysg yng
Ngbaergrawnt ; ond ei gorffori ne'i gadarnbau yn ei raddau gan
Bydychain. Wedi bod yn dal prebendaeth Holborn, ac arch-

ddiaconiaeth Midlesecs, cyssegrwyd ef yn esgob Bangor yn 1595
;

a symmudwyd ef i Gaerlleon yn 1597 ; ac i Lundain yn 1604. Pan
oedd yn cefnogi cyfieithiad y Beibl, yr oedd yn berson 'Liverworth'
neu Leiverwerth fLuttenvorthJ, meddai Dr. Morgan. Dywedir fod
gan y Dr. John Davies, person Mallwyd, hefyd law yn y gwaith,

a diammheu ereill nad yw eu henwau wedi eu trosglwyddo i'r oes

hon. Ceir achos eto i grybwyll am dano ef. Bu yr Esgob Yaughan
farw yn 1607. Yr oedd yn cael ei ystyried yn ddyn rhagorol mewn
duwioldeb, ac yn bregethwr doniol.§

Y mae yn dra thebyg fod y gwyr dysgedig hyn yn adnabyddus

* [Yr ydym wedi darUen y ' Cywyddau Ymryson ' oil drostynt, ac hyd yma
nid |m wedi canfod yr ammliriodoldeb y cwynir o'i herwydd, yn enwedig 03

ystyiir yr oes yr oedd yr Archiagon yn byw yiiddi, onid ydys wedi penderfynu
na ddylasai efe ysgrifenu dim ond Salman, neu gyfansoddiadau cyffelyb. Y
mae y sylw canlynol o eiddo Daniel Ddu o Geredigion, yn ei Kagymaib-odd i

Winllcm y Bardd, yn haeddiannol o ystyriaetli Uawer nn o feirniaid Cymi'ii yn
y dyddiau hjm :

—
' Rhai ond odid a'm beiant am ysgrifenu ar destynau digrif ;

ond gan i'r dwys-fyfyrgar a cbrefyddol Brydydd Seisnig, Mr. Cowper, ysgrif-

enu y gerdd lawen h6no, *' John Gilpin, &c, ;" a chan fod yn arferol gan lawer o
brydyddion Seisnig ereill, y rhai a arferant fynychaf ymdrin S,thestynau dwys-
ion, adael i'r Awen weithiau ymddifyru ar destynau digrif, pa fodd y gellir beio

ar brydydd Cymreig wrth ddilyn eu hoi, hyd ag yr ymgadwo rhag troseddu
rheolau gweddeidd-dra ? Mae rhai o'm cydgenedl a alwant ym mron bob
cerdd, os na fydd ar destyn crefyddol, yn faswaidd ; wrth yrhwn air y deallir

anfoesol. Gwahanol i hyn yw syniadau cenedloedd gwareiddiedig ereill, y
rhai a ymhyfrydant mewn cerdd ar unrhyw destyn diamrahur, hyd ag y byddo
ynddi syniadau prydyddol ac iaith weddaidd. Y mae gwahaniaeth rnwng cAn
ddifyrus a chiln faswaidd ac anllad.

'

Ysgrifenodd yr Archiagon Prys amryw o ddamau prydyddol ereill heb lawy
Salman, a'r * Cywyddau Ymryson ' k WUiam Cynwal ac fl Sion Phylip.]

t [Yn 1C24, yn ol yr Eminent Welshmen, ac o ddeutu 83 ood ; ac yn ol yr
un awdurdod, yn Eglwys Maentwrog y cafodd ei gladdu.]

t Dwnn's Heraldic Visitation, vol. ii. p. 227.

§ Wood's AthencB Oxonienees, vol. i. pp. 762, 756; Williams's Eminent
WcUhinen.
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jVu gilydd pan oeddynt yn y })rify8gol, gan eu bod oil yn wyr o

Wynodd, ac folly yn cynnal cyfeillacli A'u gilydd mown bro estronol.

H\vy a gofnogasant ac a gynnorthwyaHant y cyfieithydd, fol y
dywed ofyn ei lytliyr cyflwyniadol, ^ opem tulerntu tion conternnendam ;*

rhoisantiddo rydd fynodfa i'w llyfrfaoodd ; hwy a ddarllonasant ae a
chwiliasant ei gyfieitliiad, gan oi olygu a'i ddi^vJ"gio drosto. Diau
fod y darllenydd yn dysgwyl gweled enw Wiliam Salesburyyn
eu plitli ; ond mao yn dobyg ei fod of wedi marw er})yn hyn, er na
ellir sicrhaii ym nilia flwyddyn y cymmerodd hyny le. Y mae
Brown Willis yn ychwanegu enw y Dr. John Salesbury, yr hwn
oedd esgob Manaw.*

Yn awr gwolir, mai wedi hir oediad o agos i ddeng mlynedd ar

hngain y cyfieithwyd yr lioll Feibl i'r iaith Frytanaidd, ac y cwbl-
hawj^d gof)Tiiad y gyfraith o'r diwedd. Eto rhaid addef mai prin

oedd gair l)uw yn y wlad er hyny, gan nad argraffwyd ond prin

ddigon i gyflenwi lleoedd addoliad yr Eglwys Sefydledig ; ac felly

nidooddunddarpariaeth ar gyferanghenrheidiau yrAnghydffurfwyr,
neu y Puritaniaid, y rhai oeddynt Ymneillduwyr yr oes hono, o ba
rai yr oedd cryn nifer yng Nghymru.f Darpariaeth brin iawn yn
wir—dim ond i un ty yn y 1)1wyf, a'r ty hwnw yn €ael cyrchu iddo
yn anf^Tiych gan yr hoU blwyfolion, a dim ond unwaith yn yr wji;!!-

nos gan neb o honynt.J Yn wir, y mae yn ammheus iawn, fel y
sylwa y Dr. Llewelyn, a oedd yr argraffiad hwn yn gyfartal i bob
eglwys blwyf. Ehif yr eglwysi, medd Walker, § oedd o ddeutu

* Timperley's Dictionary of Printers and Printing. YDr. John Salesbury
oedd yn aelod o deulu y Saleslniriaid o Leweni, ger Dinbych. Ar ol amrai
ddyrchatiaethau a symmudiadau neu gyfnewidiadau, gwnaed ef yn esgob
Manaw yn 1571 ; a bu farw yn 1573

;
pryd y gwnaed Cymro arall yii esgob

Manaw, o'r enw John Merick, neu Meirick, yr hwn oedd fab gordderch i

Owen ab Hugh ab Owen Meyric, o Fodeon, ym Mon, o Gweullian, ferch Ifan
Owen, o Benryn Deudraeth, yr hwn oedd banner brawd i Syr Hugh Owen, o
Orielton, yn sir Benfro. Ar ei ol yntau, rhoddwyd esgobaeth Ynys Manaw i

Gymro arall, sef, y Dr. George Lloyd, yr hwn oedd fab i MerecUth Lloyd, o
sir Gaemarfon.—Wood's Atlience Oxon. vol. i. p. 616 ; WiUiams's Eminent
WeUhincn.

+ [Yr oedd yr eglwysi plwyfol yn agored i'r Anghydffurfwyr yn gystal a'r

Eglwyswyr, nid yn unig i wrandaw yr Ysgrjrthyrau yn cael eu darllen jTiddynt
yn y g\^asanaeth cyhoeddus, ond hefyd i ymgynghori A hwynt pa bryil byuag
jT ewyllysient. Gweler y nod f ar dudalen 15.]

:J:
[Nid oes un prawf, na thebygolrwydd chwaith, na chedwid gwasanaeth

me\\'Ti llawer o'r eglwysi yn amlach nag unwaith yn yr wythnos, yn unol 4'r

gorchjTnmyn awdurdodawl a geir o flaen y Llyfr Gwedili Gyffredin :
—

* A phob
Offeinad a Diacon sydd r^v'J^nedig i dd^n^'edyd brunt/dd y Foreol a'r Bnjdnawn-
ol Wedtli, naill ai yn neillduol, ai ar osteg, mldi eithr bod rhwystr aniynt trwy
glefyd, neu o ran achos arall tra angenrheidiol. A'r Curad, sef y Periglor, a fo

yn gwasanaethu ym mhob Eglwys neu CJai^el, ae efe gartref, hcb luddias
rhesymol arno, a ddj-wed y gwasanaeth hwnw yn yr Lglwys V>lwj'f, ncu'r
Capel lie y bo efe jni gwasanaethu ; ac a bair ganu clocn iddo amser cjmimesur,
cyn y dechreuo, modd y gallo'r bobl ddyfotl i wTaiulo Gair Duw, ac i weddio
gydag ef

.

' Pa le y mae'r prawf mai ychydig a arferent ymgyrchu i'r Eglwj-s
yn yr oes h6no ?]

§ Walker's Sufferings of the Clergy.

7
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wyth gant ; a cliTvanega at hyny yr eglwysi cadeiriol, a'r capeli

anwes, gellir golygu yr holl rif rhwng naw cant a mil. Yr oedd yr
Tin rhwystr ag oedd yn attal ei ddygiad allan o gwbl, yn attal

hefyd gyhoeddi rliifedi helaeth. o'r argraffiad. Nid oedd y rhifedi

a argreffid o Tinrliyw lyfrau mor lluosog y pryd hyny ag yn awr.

Ystyrid pymtheg cant o Eeiblau Seisonig yn rliif mawr. Os oedd
hyny o Feiblau Seisonig yn cael ei ystyried yn rhif mawr i Loegr,
gallasai banner byny, le, cbwarter byny, gael ei ystyried yn rhif

mawr i G-ymru ; os felly, petb mawr yw os argraffwyd mwy na
pbum cant neu cbwecb o'r Beibl y pryd byny yn Gymraeg. Ond
ef allai y dywedir fod y weitbred seneddol yn gofyn cael nifer

cyfartal i'r lleoedd addoliad pertbynol i'r Eglwys Sefydledig yn y
Dywysogaetb. I byn gellir ateb, fod yr un ddeddf yn gofyn fod y cyf-

ieitbiad a'r argraffiad wedi eu gorpben erbyn Mawrtb laf, 1566 ; ac

os troseddwyd y ddeddf mewn un petb, pa bam na ellid gwneyd
felly mewn petb arall?* Y mae yn deilwng o sylw yma, mai
esgobion Cymreig a fuont offerynol yn y gwaitb gorcbestol bwn.
Ond betb pe buasai ein Tywysogaetb fel y mae yn awr, yn llawn o
esgobion Seisonig ? Pa betb a ddaetbai o bonom ? Diau mai yn
ein tywyllwcb y*buasem eto, o'u rban bwy, gan na buasent yn
alluog i gymmeryd y gwaitb arnynt—^beb fedru ein biaitb ; ond
tra yr oeddynt yn G-ymry, yr oeddynt yn gallu cydymdeimlo ag
angen y genedl, a'i llesau.f

Yr oedd cyboeddiad Llyfr Dnw yn yr iaitb Gymraeg—oil, y tro

cyntaf, yn galw am fanyldxa, a gynnyddodd i feitbder dan y flwydd-

yn bon.

2. * A viewQ of some Part of sucb publick Wants and Disorders

as are in tbe service of Q-od witbin ber Majestie's Countrie of

Wales, togetber witb an bumble Petition to tbe Higb Court of

Parliament for tbeir speedy Eedresse.' [8plyg.]

Argraffwyd 30 llyfr o bwn fel siampl o'r ben waitb, yn 1861.

3. * Exhortations unto tbe Q-ovemors and people of Wales to

labor earnestly to bave tbe preaching of the Gospel planted among
them.' [8plyg.]

Y mae y ddau lyfr uchod yn cael eu priodoli iJobn Penry, gan

* [Gwaith dygn a dyrya oedd cyjieiihuy yn gofjm am lawer o amser, ac yn
galw am lawer o gymhwysderau yn y neb a ymaflai yn y ^orchwyl : ond nid felly

argraffu. Unwaitli yr argreffid cymmaint ag iin llyir, nia oedd iin rhwystr, ond
y draul yn nnig, i argraflu mil neu chwaneg o liono. Nid 3rw eu bod wedi gorfod
anufuddhau i un ran o'r weithred seneddol yn rhoi un lie i goelio iddynt anufudd-
hau i'r rhan arall liefyd; ac y mae yn fwy na tliebyg na buasai y gvvj'r a ymroisaut
o'u bodd i gylieitbu yr Ysgrythyrau i iaith y Cymry, yn foddlawn i un phvyf fod

yn amddifad o honynt. Nid oes, gan hyny, un sail i dybied fod nifer y Beil)lau a
argraffwy<l yn llai na nifer yr Eclwysi y ^ryd hwnw yn y Dywysogaetb. Pa
ham y ceisir rhoi y lliw gwaethaf ar hob petb ?1

t Llewelyn's British Veraiojis.
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haneswyr crefyddol Cyinreig. Anhawdd yw dywedyd pa effaitli a

gawsant ar y Llywodraeth, hob law cael yr Ysgrythyrau yu Gyiu-

raog, ac, fe allai, yr * Act o Uuliuriiad ' i ddiwygio y * DiaorderB in

the service of God.* Bernir niai un yn ceisio diwygiad yn yr Eglwys
ydoedd Peiiry, ac nid Angliydffurliwr hollol oddi wrthi. Am
John Penry, neu John ab Henry, bernir iddo gael ei eni yn y

Cefh Britli, yni mhlwyf Llangamarcli, yn sir Frycheiniog, ac ei fod

yn deilliaw o hen deidu boncddigaidd a fuasai yn bjrw mewn lie a
ehvir Lh\yn Cyntelig, o deulu a honent eu disgyniad oddi wrth
Elystan Giodrydd, im o ba rai a elwid Henri ab Owen, a'r hwn,
tuag amser Harri (neu Henri) vii, a gymmerodd y cyfenw Henrys
a'r hwn, gan dafodau y werin a aetli yn Penri.* Ganwyd ef yn
1559, y Swj'ddyn gyntaf o deyrnasiad Elisabeth. Anfonwyd el i

gael ei ddysgeidiaeth i Gaorgrawnt—i Goleg Sant Pedr, pan yn
bedair ar bymtheg oed. Yno y daeth yn adnabyddys ag egwyddor-
ion y Pui'itauiaid. Efrydodd yno liyd agos i gyrhaedd ei radd o A.C.

,

ac yna symmudodd i liydychain. Yr oedd Puritaniaeth yn cael ei

choleddu a'i noddedu yn fwy yno nag yng Nghaergrawnt yn y
dyddiau hyny, gan fod larll Leicester, y Cangliellwr, yn tueddu
atynt ; a'r Dr. Keinolds, yn Ddarllcnwr Duwinyjdiaeth yno, ac

wedi li}Tiy yn Llywydd Coleg Corpus Christi. Yr oedd Ehydychain
hefyd yn gyrchfa gyfiredinol efrydwyr o Gymru. St. Alhan Hall
oedd y coleg y derbyniwyd ef iddo, a chafodd ganiatdd i gymmeryd
ei radd o A.C. Cafodd hefyd ei ordeinio y pryd hyn, a phregethodd
yn Ehydychain a Chaergrawnt, a chyfriiid eiyn ysgolhaig gwych, yn
brogethwr adeiladol, ac yn ddyn da ; ond gan ei fod yn Gymro, cyf-

rifid ef yn orselog, meddai Wood, yn ei Athetice Oxonienses. Pan
y byddai gartref rhwng tormau y coleg, efe a deithiai gymoedd a
mynyddoodd y Deheudir, gan bregethu—a'r cyntaf yn y parthau
hyny. Wrth weled agweddiadau tywyll ac anfoesol y wlad, efe a
ysgrifenodd draethawd o flaen y rhai uchod,f yn galw sjdw y Llyw-
odraetli at y diliyg oedd yn bod. Yr oedd efrydwr araU o'r enw
John Whitgifft. Yr oedd ef yn hynach o fl3Tiyddoedd na Penry.
Gan y canfii y frenines ynddo ysbryd o'r fath ag a fynai fod yn y
rhai a gaffent ffafr yn ei golwg, i*w gwneyd yn wyr ei llys, ac yn rhai

y gallai roddi ymddiried jTiddynt, efe a godwj'd yn fuan i'r sefyllfa

uchaf o awdurdod j-n yr Eglwys—^yn Archesgob Caergaint ;| ac
hefyd yn Khaglj^wydd CyiFinian Cyniru. Yr oedd yn gweinj^ddu ei

swydd a Haw uchel. Yr oedd bod efrydydd ieuanc yn meiddio
awgrymu ar gynllun i efongyleiddio y Dywysogaeth, ac yn enwedig

y gellid gwneyd hyny trwy offerynoliaeth dynion heb dderbyn or-

* Jones's ITistory of Breconshrre. [Ah Henri, mae yn ddiau, a droed yn
Penri, yn gyflfelyb i enwau ereill o'r fath.]

t Gwel rhif 1, d.f. 1587.

t [Y mae jt awclwr yn y lie hwn, ac mown llawer o fanau ereill, yn galw
' Cacrgrawnt' ( = Canibr'ut(/e) ar Gucrgaint ( = Caiit4^rburi/). Nid oes nac
esgob nac archestjob J^l jw^rthj-n i dref Caer'/ratcnt, na phrifi/sf/ol jti perthyn i

dtlinas Caergaint. Y mae amryw ysgrifenwyr ereill wedi gwneuthur y cyffelyb
amryfusedd mcwni jjerthynas i'r ddau le hyn.]
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deiniad esgobawl, nac yr un arall, yn drosedd ag oedd yn peri i'r

archesgob ryfeddu fod neb mor hyf a'i gyflawnu. Rhoddwyd gor-
chymmyii allan i attafaelu ei lyfrau, ac i'w ddal yntau, a thaflwyd
ef i garchar, a gorcbymmynwyd yn gaeth i'r ceidwad ei gadw yn
ddiogel. Ym mhen y mis, dygwyd ef i gael ei holi, neu yn hytrach
i'w geryddu, pryd y cyhoeddwyd mai beresiaeth wartbus oedd
meddwl nad oedd offeiriad yn wir weinidog yr Efengyl. ' Yr wyf
yn diolch i Dduw/ meddai Penry, * i mi wybod erioed am y fath
beresiaetb, a thrwy ras Duw, mi a ymadawaf yn gynt a'm bywyd,
nag yr ymadawaf a bi.' Priododd fercb i un Mr. Godley, o Nortb-
ampton, ac ymsefydlodd yn yr un gymmydogaetb. Yr oedd yn y
gymmydogaetb bono ben balas mawr mewn coed anfertb, o'r enw
Ffawsley, yn yr bwn y trigiannai gwr boneddig o'r enw Syr Eicbard
Knigbtley, yr bwn oedd yn llocbesu y Puritaniaid, ac yn eu cyn-
nortbwyo a'i arian ; ac yno yn fynycb y cyfarfyddai duwinyddion
* o'r ffordd bono.' Wedi i Penry sefydlu yn Nortbampton, daetb
Syr Eicbard i fod y cyfaill goreu iddo. Yr oedd y dirprwywyr yr
XJcbel Lys wedi penderfynu rboi y pregetbu i lawr, trwy ddefnyddia
arfaetbau y Star- Chamher,'^ yn erbyn argraffu, yn gystal a pbreg-
etbu.f Gralwyd a cbyfarfu cyngbor dirgel yn Ffawsley i ystyried y
petbau byn ; a pbenderfynwyd sefydlu argraifwasg ddirgelaidd, fel

y gallent argraffu traetbodau a fyddent yn Uefaru ar bwnc yr amser-
oedd—^yn erbyn esgeulusdra yr eglwyswyr am les ysbrydol y werin.
Cymmerodd Penry arno ymofyn am le i'r argrafi'wasg, a cbafodd
ran o dy gwraig weddw yn Mouldsey, yn Surrey, o'r enw Mrs.
Grant. Y gwaitb cyntaf a argraffwyd yno ydoedd y Ebif 2, ucbod,
am y flwyddyn bon, a'r nesaf yn ebrwydd ar ei ol. Enw yr ar-

graffydd ydoedd Waldegrave. Er bod y wasg yn ddirgelaidd yr
oedd Penry bob amser yn rboddi ei enw yn llawn—-'Jobn Penry'
—wrtb ei waitb. Yr oedd papyrau Penry yn lied wallus o ran
eu bargraff, gan eu bod yn cael eu gwneyd ar frys, a * gallasai yn
bawdd,' meddai^un, * fod llawer o wallau ynddynt, gan mai gwasg

* [Y Star-Chamher (neu y Ser- YstafeU, fel, hwyrach, y gellid cyfieithu yr
enw) vdoedd ystafell nodedig yn "Westminster, yr hon a elwid felly, fel yr ydys
yn tybied, oddi wrth fod ei nen yn frith o luniau ser eoreurog. Ehoddes yr
ystafell ei enw i'r Uys a gynnelid ynddi, yr hwn a gyfansoddid o amryw ar-

glwyddi tymmorol ac ysbrydol, y rhai oeddynt gyfrin-gynghorwyr, yiig nghyd
& dau famwr o lysoedd y gyfraith gyflfredin, y rhai a farnent ac a ddet&rydent
heb gyfryngiaeth rheithwyr. Yr oedd gan y llys hwn feirniadaeth ac awdur-
dod ar derfysgoedd, anudon, camymddygiad swyddogion cyhoeddus, ac amryw
droseddwyr ercill, yng nghyd ag ar lawer o achosiou gwladol. Daeth y llys

hwn o'r diwedd yn dra llygretlig a gormesol, fel y diddymwyd ef yn ystod
teymasiad Siarla i,]

+ Yr oedd penderfyniad neu arfaeth y f^tar-Chamher, am Ion. 29, 1566, fel

hyn :
—

' Tliat no person shall print or publish any book against the Queen's
injimctions, ordinances, or letters patent, set forth, or to be set forth, or
against the moaning of them.

* That such offenders should forfeit all their books and copies, and suffer

three months' imi^risonment, and never practise the art of printing any more,

' That no person shall sell, bind, or stitch such books, upon pain of twenty
•thillings for each book.'
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bororindodawl ydoodd.'* Er anghyflousdra mawr i Ponry, ac er ei

waetliaf, argralfai Waldegravo ryw betliau ereill, dionw, yn
enwodig traethodau, nou bapyrau bychain, yn cynnwys sylwadau
isel, abseiiUyd ar y freninos, yr archesgob, a'r holl fainc eglwy«ig.

Y fi'iigenw wrth y papyrau liyn ydoedd * Mar-J'relate.^ Yn y
flwyddyn lion yr argrafiwyd y cyntai" o honynt, yn Kington, yn yr

lui gyniniydogaeth.f Tuoddwyd sylw yr archesgob at y papyrau
hyn, a gosodwyd ysbiwyr i wylio syinmudiadau y Puritaniaid ; a phan
ddaeth llwytli cert o daelau argraff'u i dy Mrs. Grant]: ry\v ddydd
Nadolig, lii a ofnodd, ac a gynghorodd ar iddynt gael eu dwyn yn
ol i Nortluinipton. Wrth eu dyehwelyd yn ol, a'r ffyrdd yn arw,

gogrynodd rhai llythyrenau allan rhwng dellt y fasged, a'r bachgen
yn awyddus i wybod beth a allasent fod, a'u dangosodd i ryw rai.

Pa fodd bynag, o'r diwedd dygwyd hwy i balas Ffawsley, ac oddi

yno i ryw lo yn y dref, ac wedi hyny i llermdy yn Norton. Credai

gelynion Penry mai efe ydoedd awdwr y Mar-Prelates, er ei bod
yn amlwg i bob dyn o sylw fod gwahaniaeth mawr rhyngddynt a
gwoithiau addefodig Penry. Torwyd i mewn i'w d^ yn Northamj)-
ton, a chwiliwyd am dano, a chymmerwyd ymaith ei bapyrau a'i

lyfrau. Plioddwyd gorchymmyn i chwilio am lyfrau, papyrau,

argraffweisg, argralfyddion, a llyfr-rwymwyr, a'u cymmeryd i fyuy.

Daeth hyn i glustiau Syr Richard Knightley, yr hwn a anfonodd ei

was yn obrwydd i hysbysu y pleidiau i ymlechu ; ac yn brin iawn y
diangasant. Yn Chwefror, 1589, cafodd Penry le i'r wasg yn nliy

* Ames's History of Printing.

+ Dengys teitlau y ffaglau hvn, y fath oeddynt, a'r cynhwrf a allasent ei

wneyd yn y clcyriias yn yr oes nono :
—

' Certain demonstrative conclnsions set

downi and collected by Martin Mar-Prelate the (Jreot, serving as a manifest
and sutHcient confutation of all that ever the College of Catercaps, with their

whole Band of Clergy-Priest, have, or can bring for the defence of their am-
bitious and Antichristian Prelacy—Published by Martin Junior, 1589, iu

octavo, and dedicated to /o/m Kankerbury,' sef John [WhitgifTt], Archesgob
Caergaint. * The just censure and reproof of Mart. Mar-Prelate to Martin
Junior.' 'Protestation of Martin Mar-Prelate : Wherein, notwithstanding the
surprising of the Printer, he maketh it knouai unto the World, that he feareth

neither proud Priest, Antichristian Pope, Tyrannous Prelate, or (loiUess Cater-

caps.' Wedi ei argraflu yn 1589, yn ddirgelaidd, ac yn llawn gwallau.
* Dialogue, wherein is plainly laid open the tyramiical dealings of the Lords
Bishops against CJod's Chihlren.' Printed in 1589. Cyim%vysa h-vvn ryw
chwedlau yn g^varthruddo y Dr. Martin Culpeptr, Wardain y Colcg Newydd, yn
llhydycliam, a'r Dr. R. Bond, a'i ddawns. Dywediram un o honynt— * Printed
where I was, and where I shall be ready by the help of Cod and my Muse, to send
you a may-t^ame of Martinism.^ Yn 1590. ' Ha y any work for a CoojHjr,' yn
erbyn Esgob Lincoln, enw yr hwn oedd 7'hos. Cooper. Am mi arall dywedir,
' Printed over sea in Europe, within two furlongs of a bouncing Priest, at the
cost and charges of Mart. Mar-Prelate, Gent. Yr oedd y blaid arall wrthi yn
ysgrifeim yn yr un dull, mcgys y dengys eu henwau. * Papt)e with an hatchet

:

alias, A Fig for my God Son : or Crack me this Nut : Or, A C-ountry CHiff ; that
is, A sound Box of the ear for the Iiliot Martin to holtl his i)eace : Written
by one that dares call a dog a dog—Imrinted by John Anoke.' 'Martin's
month mind.' 'A Countercutf given to Martin Jimior.' 'An Almond for a
Parrot, or an Alms for Mart. Mar-Prelate.'—Wood's A then. Oxon. dan yr enw
' Penry. '

X [^Irs. Crane yn y gynysgiif ; oud ymddengj's mai yr un il Mrs. GraiU y
tudalcn blaenorol a olj-gir.]
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Mr. Hales, yn Coventry, yr hwn oedd nai i Syr Bichard, yr hon a
symmudwyd wedi hyny i balas Syr Eoger Wigston, i Woolston,
gwraig yr hwn a roes barlwr bychan i'w gwasanaetb. Yr oedd
Waldegrave wedi ymryddhau oddi wrth y wasg hon yn awr, ac un
Hodgskins wedi cymmeryd ei le. Er mwyn gwell diogelwch iddo ei

bun a'i deulu, symmudodd Penry i Scotland, ac aetb Waldegrave
gydag ef, fel y gellid' argraffu cynnyrchion ysgrifell Penry yno, sef yn
Edinburgh. Talwyd yr holl draul, yn gystal a chynnaliaeth Penry
a'i deulu, trwy ymdrech un Job Throgmorton. Er hyny, yr oedd
yn hiraethu am * anwyl dir ei wlad.' Tra yr oedd yno, symmudwyd
y wasg o Woolston i Warrington, lie y cafodd y cariwr * wasg ar-

graffu, dwy gist o lythyrenau, basged, a chrochan pres ;' a hwy a
gludwyd i Fanchester, a chanfuwyd hwy yn Newton-lane, gan
Henry, larll Derby. Cymmerwyd i fyny yr holl argrafiwyr, a'r

wasg a'r llyth5rrenau. Anfonwyd yn ebrwydd at yr archesgob, ac
yntau a anfonodd at yr Arglwydd Drysorydd, yn erfyn arno ddyfod
ym mlaen i'w cospi. Cymmerwyd y cwbl i fyny, o Syr Pichard
Knightley hyd y dyn oedd yn gyru y cart. Er yr holl holi a'r

croesholi fu arnynt, ni chafwyd dim o bwys yn eu herbyn, gan mor
ochelgar yr atebent, na dim i gael craff ar Penry, at yr hyn yr ym-
geisid. Pa foddbynag, anfonodd y frenines lythyr a'i llaw ei hun
at frenin Scotland, lago, yn deisyf arno beidio a chynnwys y fath

grwydriaid yn ei deyrnas, ond eu halltudio o'i wlad. Ac i brysuro
yr un amcan rhoddwyd allan warant, wedi ei harwyddo gan
Whitgifft a phump ereill, yn hysbysu fod * un John Penry yn elyn
i'r llywodraeth, ac os yw heb ei gymmeryd fel y cyfryw hyd }ti hyn,

y dylent yn awr gymmeryd gwybodaeth a hysbysiad o hyny oddi
wrthynt hwy, a'i gyfrifeffelly ohyn allan, acygwnaent fellywasanaeth
da i'w mawrhydi.* Mewn ufudd-dod i erfyniad Elisabeth, anfon-
odd lago ei lythyrau allan i alltudio Penry o deyrnas Scotland.

Ond nid oedd gweinidogion Scotland mor barod i ufuddhau i hyn,
eithr yn wir, attaliasant y cyhoeddiad ym mhob lie y gallent, gan
gelu Penry, He y cafodd gyfleusdra i roi allan lyfryn arall, er profi

nad oedd y rhai ydoedd am ddiwygiad yn elynion i'w Mawrhydi a'r

Llywodraeth. Tra yr oedd yn enciliedig yn Scotland, efe a gyf-

ieithodd * Egwyddorion Duwinyddiaeth ' Theodor Beza ac Anth.
Faius.

Gan nad oedd Penry yn gweled un gobaith am ddiwygiad 3m na
thrwy yr Eglwys Sefydledig—yr hyn yn ddiau yr oedd ef, ac agos
yr holl ddiwygwyr yn ei geisio, efe a ymunodd d chymdeithas
neillduedig a gyfarfyddent yn Southwarc, ac a elwid yn ammhriodol
yn Browniaid.] Erbyn iddo ddyfod i Lundain, cafodd fod ei gyf-

eillion—un yn marw wrtli y fodfedd yng ngharchar Marshalsea,

ac un arall newydd ei ryddhau o garchar. Cymhellid Penry i gym-
meryd y swydd weinidogaethol yn eu plith, ond gommeddai, am ei

fod wedi bwriadu defnyddio ei dalent fechan yn ei wlad dlawd ei

* Baker's MSS. vol. xxi.

+ [Pa beth oecUl neu sydd ainmliriodol yug ngalw canlynwyr Robert Bronm
yn Frotvniaid, mwy na galw dilynwyr Luther yn Lvtha-iaid, dilyiiwyr Calnn
yn Galjiniaul, neu ddilynwyr Wesley yn Wetleyaid?]
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hun, Cymni, * llo y gwn fod y "boLl dlodion yn moirw o eisiou

gwybodaotli.' Yn awr yr oedd Peiiry eto yn ei elfen, ym mhlith

cyfoillion ag oedd wodi tyngu Ifyddlondob i'w gilydd, ac i gadw pob
cyfrinac'h o weithrodiadau eu cyl'eillion ; ac efe a ysgi-ifenodd y pryd
liyn yr olaf o'i draetliodau, sef * llistory of Cora, JJathan, Ahiram,''

mown IG o bonnodaii, a'r liwn a daonwyd mewn llawysgrifau ym
mlilith y frawdoliaetli ; a decllrou^^yd ei argrafiu, ond gadawyd ef

yn anorphenol, pan gymmerwyd yr awdwr yn garcharor : ond cy-

hoeddwyd ef gan un o'i gyfeillion, yr liwn a ddywed yn y rliag-

ddalon iddo gaol ei ysgrifenu gan * John Penry, Merthyr lesu

Grist ;' ac yn yr * Epistol at y Darllenydd,' ei fod yn ddyn duwiol,

dysgedig, selog, ac o ymarweddiad a thynimer Cfristionogol—iddo

drwy ofal duwiol a llafur, ymdrecliu cael yr Efengyl wedi ei

phregetlm a'i phlanu ym mlilith ei gydwladwyr tlodion, sefyllfa y
rliai yr oedd yn mawr resynu wrthi, ac yn teinilo trostynt am fod

arnynt eisieu moddion iaeliawdwriaeth yn eu plith. AYedi hyn, gan
fod Duw yn ei ddefnyddio fel offeryn ym mliellach or mwy eglurhdd
o'r gwirionedd, efe a driniwyd yn galod, a garcharwj'd, a gon-

domniwyd, ac a ddionyddiwyd ; ac felly dyoddefodd ferthyrdod er

niwyn enw Crist.* Cymmerwyd y rhan fwyaf o aelodau y gym-
deitlias yn Southwarc i garcliar, a dienyddiwyd daii, sef Barrowe a
Greenwood, ar y 6ed dydd o Fai, 1593.

Nid oedd bosibl cadw Penry rhag yr un farwolaeth. Yr oedd un
John Edwards—C^Tiiro ef allai—wedi dyfod gydag ef o Scotland, a
rhoddodd hwnw hysby&iaeth i ustus o'r enw Young, ei fod wedi
gadael Penry a'i wraig yn nhy un Nicolas Lee; a rlioddw3'd enwau
lleoedd ereill He y galwodd ac y llett^'odd Penry a'i wraig ar eu
porerindodau ; a tlirwy gynuortliwy ficer Stepney, efe a ddaliwyd jn
Ratcliif, yr 22fed o Fawrth, 1592-3, a'r dydd nesaf dygwyd ef ger
bron yr Ustus Young, ac anfonwyd ef i garcliar ar y 26fed. Galwyd
ato amrai o dduwinyddion i ymgynghori ag ef, i ymddadleu, ac i

hela rhywbeth o'i ben a allesid ei wneyd yn uchel-fradwriaeth. Yr
oedd ei ffyddlawn wraig wedi gwybod bwriad ei elynion o'i flaen ef,

a« wedi anfon erfyniad at y Llywodraetb yn ei henw ei hun o'i

blaid. Ysgrifenodd jmtau lythyr maith ati hithau yn Uawn o
deimladau Cristionogol, ac yn deisyf ei gofio yn garedigol at ei gyf-

eillion yn Scotland a Chymru, ac y mae yn enwi un Jonkin Jones
(ac un Dafydd), yr hwn oedd yn gwybod yn dda am ei lioll gudd-
feydd. Ysgrifenodd hefyd lythyr at oi blant byehain. Holwyd ef

yn faith ar ei brawf, gan un Ffonshaw ; ac wedi ei holi, anfonwj'd ef

yn ol i'w gell jti dra blinedig, heb gael penderfyniad ar ei achos,

o'r lie yr anfonodd lythjT caredigol at ei gyfeillion }ti Llundain,
wedi ei amseru Awst 24ydd, 1593. Yr oedd y bobl erbyn hyn yn
dechreu cynhyrfu, fel na wj'ddai yr eglwyswyr pa fodd i wneyd,
gan yr ofnont y terfysglu ; ac folly, ©r eu bod wedi claddu y mer-
thjTon ereill mor ddirgelaidd ag ydoedd bosibl, ac yn penderfynu y
mynent ddienyddio Penry, ni chyhoeddasant eu penderfjTiiad, trwy
gyhoeddi y ddodfryd, ac hefyd nid oeddjTit yn gallu gwneyd achos
eglur yn ei erbyn : ac yr oedd Penry ei hun wedi ysgrifenu papyr

* Wood's Athen. Oxon. vol. i. p. 228.
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mewn dull cyfreitliiol, er dangos nad oedd ef yn droseddwr o unrhyw
gyfraith. ag oedd mewn bod. Er y cwbl, traddodwyd ei achos i

frawdlys Westminster, a dadleuwyd o bob tu ger bron yr Arglwydd
Brif Earnwr, a'r barnwyr ereill, ar yr 21fed o Fai, 1593 ; a cliafwyd

cwyn cywir yn erbyn Penry, trvry fawr drafferth. Y dydd nesaf
symmudwyd ef i'r Queen^s Bench, Southwarc, o'r lie yr anfonodd
erfyniad at yr Arglwydd Drysorydd Burleigh, yn tystio ei ddiniw-
eidrwydd, ond y cwbl yn ofer ; canys ar y 25med o Fai, cyhoedd-
wyd barn marwolaeth. arno ; ond buwyd bedwar diwrnod heb ar-

wyddo y warant, yr hjn a dwyllodd y bobl i feddwl na cbyflawnid

y ddedfryd. Anfonwyd y warant yn ebrwydd i'r sirydd, yr hwn a
orchymmynodd wneyd y crogbren y diwrnod bwnw yn St. Thomas-
a-Watering. Pan oedd Penry yn bwyta ei giniaw, dyma y swydd-
ogion i mewn i beri iddo barotoi, am y byddai raid iddo farw am
bedwar ar glocb y diwrnod hwnw. Arweiniwyd ef am bump o'i

garchar yn yr Heol Fawr, Southwarc, i le y dienyddiad, heb fod
nemawr yn gwybod, ac ar yr awr annysgwyliadwy bono, fod dim o'r

fath beth ar waith, rhag iddo ddechreu llefaru wrth y bobl, a
chyfodi cynhwrf. A nacawyd iddo ddywedyd gair oddi ar yr esgyn-
glwyd. Oymmerwyd ei fywyd, a gwasgarodd y bobl, ac ni wyddys
pa le y claddwyd ef.* Tystiolaetha ysgrifenydd eglwysig diweddar,
ac un nodedig o ammhleidiol, iddo gael ei ddienyddio, wedi cael ei

drin yn greulawn a dideimlad, ar y 25med o Fai, 1593, yn 34 oed.

Dywed hefyd fod ei ddienyddiad yn hollol anghyfiawn. Iddo gael
ei farnu yn euog trwy dreisio y gyfraith.f 'Rhaid i ni beidio

ag edrych heibio,' meddai Maskell, 'na chafwyd dim prawf, ac hefyd
fod Penry ei hun, ar y pryd (i'r hyn nis gallaf roddi nemawr bwys),
a phob amser wedyn, hyd yn nod pan yn myned i farw—pan y mae
un yn dueddol i gredu y llefarai y gwir—yn gwadu fod ganddo ef

ddim i'w wneyd ag ysgrifenu y papyrau hyn.'J

4. ^PsalmauDafydd. 1588.' 4plyg.§

1589.

* The Appelation ofJohnPenri unto the High Court of Parlia-

ment, from the vile and injurious dealing of the Archbishop of

* John Penryf the Pilgrim Martyr, 1559-1593, by John Waddington.

+ Enwogion Cymru. A Biographical Dictionary of Imminent Welshmeriy

by the Rev. Robert Williams, M,A. ; at yr hwn waith rhagorol y cyfeirir yn
fynych yn y gwaith hwn, er nad yn llawn bob amser.

:J:
Maskell's History of the Martin Mar-Prelate Controversiy, pp. 197-9. [Can-

fyddir fod yr awdwr wedi rhoddi gofod pur hclaeth i Penry, er nad yw y rhan
fwyaf o'i vHgrifeniadau yn dal ond ychydig o ])erthynas ft lleuoriaeth Cymru.
Perthyn renry yn fwy i hanes Anghydnuriiacth neii Ynmeillduaeth nag i

hanes llenoriacth, yn enwedig llenoriaetli Gymrcig
; gan nad ymddengys iddo

ysgrifenu cymmaint a llinell erioed yn yr iaith h6no. ]

§ Y mae Jolmson vn ci nodi fel yna ym mhlith y llyfrau a argrafl^^\'yd can y
Barkeriaid, er na welais y cyfryw, na chrybwyllia»l o bertliynas iddo, heo law

yr ciddo ef.

—

Tyjujgraphia, vol. i. p. 691. [Pur debyg mai auu-yfusedd

Johnson yw y cofuod.]
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Canterbury, and others, his colleagues in the High Commission,

wherein the complaintant, submitting himself and^his cause unto the

determination of tliis honourable assembly, craveth nothing else,

but either release from trouLlo and ])oisocution, or just trial.

Anno Dom. 1589.'

1590.

* Britannia, sive Florentissimorum Eegnorum, Angliro, Scotiee,

Ilibornifo, et Insularum adiacentum chorographica descriptio.

Authore Gvilielmo Camdeno.' Londini, 1590.

[Hwn oedd y trydydd argrafi&ad o Camden's * Britannia.^]

1592.

* Cambrobrytannica) Cymraecceve Lingvao Institvtiones et Evdi-

menta accm-at^, & (quantum fieri potuit) succinct(^ & compendios^

eonscripta a Joanne Dauide Ehsoso Monensi Lanuaethheo

Cambrobrytanno, Medico Senensi : Ad Jllust. virum Edouardum

Stradlingum Ei^uestris ordinis Cambrobrytannum : Ad intelligend.

Biblia Sacra nuper in Cambrobrytannicum sermonem & cast^ &

eleganter versa, non minus necessaria quam vtilia : Cum exacta

carmina Cymraeca condondi Rationo, & Cambrobrytannicorum

Poematum generibus, alijsqu6 rebus nonnullis e6dem spectantibus,

ijsdemque pariter non minus necessarijs qu^m vtilibus.

Londini Excudebat Thomas Orwinus. 1592.* 4to.*

* Yn Gyinraeg yn debyg i hyn :
—

' Gosodiadau ac Egwyddorion y Gymreig-
iaith Brydeinaidd, wedi eu gosod allaii yii ofalus, ac, hyd y gellid, yn ddichlyn-
aidd a clirjTio, yiig nghyd A rheolau cywir fydryddiaeUi Gymreig,' &c.

t [Nid wiplyg mo bono, ond pedxoarphig lied fawr ydyw ; a chymiwys 304 o
dudalenau, heb law dalen yr enw, y Cj-Hwyiiiad i Syr Edward Stradling,
Llinellau Lladin o glod i'r Awdwr o waith Gail. Camdenus a loan. StradlinrfUJt^

Jvhagjauatbodd Jfiouffrvn Pricfiard, Anercb yr Awdwr ' at y Cymry ;' a
Cbyweiriad Gwallau ;y rbai oil a lenwaiit 24 tudalen ;—y cyfau j*n gwneutbur
328 o dudalenau. Nid jt awdwr yw jt uuig un sydd jii dywedyd mai llyfr

«"7'///.7 yw y Gramadeg liwn. Mynegir hyiiy gaii y Dr. Owaiu Puw, yn y ei

Cambrian QmrUrly Mayazine, ii. 22G ; gan y Parch. Robert Williams, yu
Eminent Welshmen, d.g. * John Da\nd Bfn/s;^ a chan ysgrifenydd yn y Cambrian
Journal, iii. 55, 57. Ond y mae cyfargiatV owbl g5't^aM^l o'r g>vaith yn a^^T
o'm blaen, & phrdn-ixrpbjy ydyw, fel y mae yn ddigou hawdd i bawb weled, ond
syhd ar y nod-lythyrenau ar odre y dail. Y mae y cyfargraffy cyfeirir ato
wedi ei gy(b*wymo a diriadur y Dr. Davies, yr hwn hefyd sy bedwarplyg, er
dywedyd o Foesen Williams, ac ereill ar ei ol, mai unplyg ydyw]

8
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Llyfr unplygf ydyw, yn cynnwys tri chant a dwy o dudalenau,
heb law tuag ugain tudalen o Eagymadrodd. Y maeepistol Lladin-
aeg yn ei ddechreu, o gyflwyniad i'w gefnogwr—'Illvstri Viro,

Ervditione et Prvdentia Praestantis, eximioque literanim et liter-

atorum Patrono, Edouardo Stradlingo Cambrobrytanno, Equiti
aurato.' Yn canlyn y * Llythyr Cyflwyn,' y mae Englynion
liladin o ganmoliaeth. i'r gwaith a'r awdwr—y cyntaf gan Camden.
Yna y mae Ehagymadrodd Lladin, gan ^ Hvmfredvs Prichardvs
Venedotvs Bangoriensis.^ Canlynir hyna gan gyfarcbiad yn
Gymraeg— ' At Bendebbigion, a' Bonbedhigion, a' Pbrydydbion, a'

Cbymreigydbion, ac at erailb o m' Annwylieid o Genedl Gymry, ac
erailb amgen no*r bain, Annercb a' Lbwydbiant.' Y mae y llytbyr

anercbbwnyn grjrn faith, yncynnwys dros saith [wyth] tudalenunplyg
fpedwarplyg] mewn argraff fan, ac mewn llythyrenau Italaidd ; a'r

nwn, oni biiasai ei feithder, a fuasem yn ei ddodi oil ger bron y
darllenwyr ; ond rhaid ymattal, gyda rhoddi y ddosran derfynol yn
unig:—

'A' mwyabh parth o'r Llybhr yma a bhybhyriwyd ac a bhedhyl-
iwyd yn gyntabh, ynn Nhy y Pendebbic M. Morgan Meredydh o
ymyl y Bugeildy ynn Nypbryn Tabhida o bhywn Swydh Bhaesybhed:
ynn y Ihe lawer gwaith y bu bhawr bhy ghhroeso, a'm' hansawdh o
bhwyt a' Ihynn gann y gwrda a' *r 'wreicdha. Eithr diwedhbarth y
Lhybhr hynn, a bhybhyriwyd dann berthi a' dail gleision mywn
gronyn o Bhangre i mi bhyhunan a 'elwir y Cliin Hir, ym mlaen
Cwmm y Lhwch, a' thann 'Odreuon Mynydh Bannwchdeni. Ehai
a *eilw y Mynydh hynn [Bann Arthur,] erailb [Moel Arthur.]
Dann grib y Bhoel honn, ac ynn ei harphet, y mae Lhynn digon *i

bheint, ac yn abhribhed ei dhybhnder, ac yn rhybhedh ei ansawdh
;

o ethryb [mal y cerdhant chwedleu] ny 'welspwyt eirioet ederyn o'r

byd ynn cyrchu nac idho, nac atto, nac ynn nobhiaw arno ; onyd yn
holholh ynn ymwrthod ac ebbo : a' rhai a dhywedant, na's gnotaynt
nag anibheiHeid na milod o vnrhyw, ybhed dhim dwbhr o bono.

A' Ihawer o enrhybhed6deu erailb, (ac o rann canbhod arr brydieu
betheu dieithr dros benn yn ghhylch y Lhwch >Tna) a ydys jim eu
hadrodh gann gyphredin y *Wldd honno ; ac yn enwedic gann y
Bawl a arbherynt o ymgyrchu i'r Moelydh a'r Banneu hynny er

mwyn bugeila. A'r Lhynn neu'r Lhwch hynn, a 'elwir Lhjoin
Cwmm y Lhwch. Eithr ymchwelwn bellach i adrodh ichwi taw ym
mha le bynnac y dechreuwyd, nac y cen61wyd, nac y diwedhwyd y
Lhybhr yma ; nag ym mha bhann bynnac y mybhyriwyd vn dim
arno, i chwi, ac er eych mwyn chwl y g-wiiaethpwyt hynn olh. Ac
o*r ethryb hynny, odd oos dim yndlio a bh6 tebyc i 'wneuthur dim
Ih^s nag i'r laith, nag i chwithou y Pendebhigion a' Bonhedigion
Gwldd Gymry, y mae yn dha iawn gann bhy ghhallon : onyd ebli,

gyddwer hoibio mal diphrwythboth, a dechymyger ryw b^th aralli a
bhu gwolh nog ebh, a' charor bhi (o's mynner) am bhy ewylhys da,

er imi o dhamchwain bliAd (a' hynny o eisiou galliu) yn dliyi)hygiol

(scatbhydh) o barth porplieithio bhy ghorchwyl. A' hynn a dhy-

w6dabh wrthych' cynn ymddo o honobh' a chwi, na 'wnaotlipwyt
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ermoed dliim ynn y byd yma yn gyn gystadled, nac yn gyn ber-
plieithiod, na's galhei ryw dhyn cynbhigennus, a' drwc ei ewyDiys,
o'i dlirwc dabhawt, gjrmryt amo anurdbo y peth da hynny &,*i

'eirieu duon inarwaraidh, o damwlioinioi idho arr ad^geu ymgybh-
arbliod ac vndyn aralh annealhus a bhwrioi ei goel amo, ac a gredei
i'r potli a dliywottoi. AVeithion rliac tra gomiodh blino amoch*,
yma y tyinlierabli bhy ghennad ganwch', gann dheisybh ynn bhy
ghwodhi rhat y TM, a"r Mdb, a'*r Yspryt Glan i*ch plith olh yn
'wastad. Amen.

* 0*r Clun Hir y chweched dydh o bbis Tacliwedh, oedran eyn

Harghvydh lesu Grist, mil a' phymcant a' deudhoc a' phedwar

vgoint.

* Yr eidhoch' olb, ac yn holb yr eidliocli*, I. D. E.'

Yn niwedd yr * Epistola Bedicaiorid} y mae— * Brychanij prid. Noti.

Julias. 1590. £x ammo ttii amantissimus Sf ohseruantissimm^ loannes
DaiiidesRhrosus;' acyn gyssylltedig ag enw y llyfr ar y ddalen
gyntaf o gorff y gwaith, y mae enw yr awdwr drachefn [yn y
cyflwr annibjmol]— * loanne Dauide Rhmso Camhrohrytamf
Authore.^ Gwelir mai y peth hynotaf yn y llyfr hwn yw ei ddull
yn Uythyrenu yr iaith Gymraeg. Yn lie llythyrenau dyblyg, y mae
yn chwauegu A at y wreiddiol, megys Ih am II; dh am dd; hh am /;
gh am ng ; ac fel yi* holl hen lyfrau, yn cyfnewid v am w, ac w am v.*
Hob law hyny, y mae ganddo ddwy lythyren nad oes eu bath mewn
argraff yn awr. Nid ellir eu dangos, am nad oes un gan yr argraff-
yddion, heb fyned i'r draul o fathu rliai yn bwrpasol. Y llythyren-
au liyn ydyw w ac y. Y mae yr w rywboth yn debyg i'r rhifnod 8,

a'i ben uchaf yn agored (8), ac y mae un ochr yn troi yn fachog ar

y Uaw aswy, yn debyg i ddwy Sigma Groeg, yn groes i'w
gilydd ; neu ynhytrach ar lun y nod am acfelly ym mlam bychan (&)
a'i faglau i fyny (^^).] Y mae yr y yn tolcio ar led yn ei dwy
fraich, yn debyg i freichiau dyn yn uwch na'i ben, neu yn hytrach
heb ei ben, a'r goes hefyd yn rhoi dau gam tolciog, yn debyg
i goes rhedynen, nou y Gamma Groeg (Y). Nid hon yw yr unig y
cliwaith, canys y mae ganddo // gyfiredin, ac mae y hono mor fynych
a'r llaU, ond yn meddu ei lie ei hun. Y mae yr y gamog ym

* [Nid arferir v ganddo mewn un modd ym mlilith llythyrenau yr Egwyddor
Gynu-aeg;oud yn y Llatlin defnyddir v yu lie «, ac u yn lie r, i yn lle^', a^'yn lie i,

agos yn ddiwahaniaeth, yn ol dull cytiredin yr oes h6no : a cheir v weitniau yn
lie u mewn geiriau Cynu*aeg. Egwyddor Gymraeg y Dr. Rhys yw y
ganlynol :

—

a, b, bh, c, ch, d, dh, e, g, gh, ghh, h, »', Ih, I, m, vih, n,

t)h, o, p, ph, rh, r, s, t, th, u, to, y (o ddau fatli)=31. Arferir y ddeu-
fath hyn o y hefyd yng Ngranuuleg y Dr. Da\^es (1G21) ; a chedwir yr un nod-
wedd yn yr ail argraffiad o hono a ymddangosodd yu Rhydychain yn 1809.]

t [Ceir y dull hwn ar y llythyren w, neu un cyffelyb iddo, yn gyfiredia
iawn mewu heu lawysgrifau Cymreig, megys y Llyfr Cock o Hergett, a.r.c.]
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mhob lie y mae jrr y gyflS-edin yn cadw ei sain heb leddfiad,

megys yn bycban ; ondyry gyffredin ym mhob gair lie y lleddiir ei sain

i «, megys bys. Y mae ganddo befyd ddau dolnod, os bydd y gair

yn ddi:^giol o ddwy lytbyren, neu yn ddau air ; a'r nodau yn troi

eu penau yn groesion, er dangos yn gydiol a pba lytbyren y dylasai

y llytbyren goU fod, pe cadwesid gwreiddioldeb y gair ; megys a' V
am ac yr, neu d* V am oc yr.

Y mae yn briodol rhoddi befyd ycbydig esiamplau o bono. Hhaid
dewis rhai byrion. dan y pen ^ J)e Figura. Dulh,'* ceir ei^ddull

yntau fel byn

:

[ Simplex

:

Figura ver- \ Odidawc

:

borum alia
j
Composita

:

vt

ilhddh,
IJiosgy, h6d, rJiedeg^

rhodio, gwndhh, Sfc. cyhhlaclhf

gwrthladhf athheiliaw, dam-
gylchynu^perpheithwnalhf 8fc

Componuntur
verba

aut cum

Articulis:

vt

Nomini-
bus: vt

Aduer-
bijs: vt

Prseposi-

tionibus

:

vt

TstudiaWf

Ystabhelhuj

Yssydhy

drygladh,

cammdyliawj
gwrladhj

treisdaraWf

cigwerthu,

gwalhgolhiaw

.

godlWf

digerydhu,

ahhlonydhu,

hraidhgohhiy

^datcdnu,

f amddif

damgylchynuj

cyngydiaWy

trawsneidiaWj

trachohhiaWf

atebSfgwrthely

athheiliawj

cysseimawj

^ymddraw,

ex arti- ( studiaio \

eulo y,
I
stabhelh > verbis.

& ys &, \ sydh )

drwg.

camm.

J- cum

^cum

gwr.

trais.

cig.

I cum ,

{go-

di.

abh.

hraidh.

^dat quasi diat.

am.

dam.
cyn.

traivs.

tra.

aty gwrth.

at.

cys.

Ajmm pro ynn.*

Fel byn y mae yr boll lyfr, yn llawn o gromfacbau, ymsangau, a
cbyssylltiadau, pa le bynag y mae yr awdwr yn dosbarthu ei

esiamplau gramadegol. Yn Lladin y mae yr addysg gan mwyaf,
a'r esiamplau neu y gwersi yn Gymraog : ond y mae woitliiau yn
cbwanegu cylieitliiad o'r addysg neu ei gyfarwyddiadau, yn Gym-
raeg ; megys ei * Metliodm cognoscendi syllabas oiumero syllaharum

duhiaSf^ pryd yr ycbwanega yr un potli yn Gymraog, fel byn :

—

* Modlxion i adnabod, b6tli yw sylLabb botrus ai vn sylhabli, ai

yntou mwy.

* Tudalen 83.
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* 1 . Y modli cyntabh jrw, sobh : Pann liossoccer gair ag [y]
bhydharsain yiidli^, lierwytUi rhibh oi syDiabheu, ag nyd horwydli

syiiwyr y gair o rami viiig a Uiiossog : odryclior ar y Diiossog o

ByDiabhou ; ag yiia wrtli bhall y bo ynn y gair lliiossog o sylli4bheu,

bliolliy y bydh jti herwydh ei bliodh 30111 yr vnig a' *r odidog o sylh-

dbhoii, cyii ei liossogi. Caiiys ony ^vydllys both yw \_JJa(/l'] ai vn
Bylliabh ai dwy, na pha bhodli yr Bcribhenner ynn y mydr

:

Uiiossoceor \_Jiagl'] herwydh rhibh syllidbheu, a dyrN'otter \^Baffleu,~\

ag yna dwysylhabliog a bhydh [Bciffleu.'] Ag am hynny vnsylh-

abliog oedli \_Baffl'] mywn cordli dabhod a mytr. A phann liossoccer

bhelliy, yna y tawdh yr [y] rhwgh y lythyren bhud a' 'r lliythyron

dawdh, am bhod [y] a sain bhydhar neu sain dywylh arnei. Ag
o'r aches hynny, ny scribhennir dhim o honei myi\Ti cerdh dabhod,

nag ynn yr vnig, nag ynn y Ihiossog, onyd mall hjmn : [^Bagl,

hagleu.'] Eithr mywn rhydhiaith bliall hynn ydh arbherynt o
Bcribhennu, [Bagyl a hagyleu;'] yr vn yn dheusyDiabhog, a'*r Ihalh

yn drisylhabhog. Ac ynn yr vn modh, dwysylhaboc yw [Bwgivr\

ynn yr vnic ; ag am hynny trisylli4bhoc a bhydh [_Bygyleu] ynn y
Ihiossoc. Canys sylhabh rhagor a dhyly bud ynn y Ihiossoc, nog
ynn yr vnic ; na rhannodig na chybhansodliedig bhu y gair. Ehann-
6dig, megys y clywsoch' vchod ; a' chybhansodhedig : megys
\_Eurlhiw ac eurlhiwieu.^ Ag ynn yr vn wedh y bornir am y
cyphulyb/

*N6t.

* 0*8 horwydli fl}Tiwyr y gair yn vnig, y Ihiossoccor y gair; ynn
Diawor llio ny bydli mwy o sylhabheu ynn y Diiossog, nog yr vnic
neu *r odidog, megis ynn yr hain : sebh, [ Clerwr^ clerwyr. Marchy
meirvK] &c.

* A chytboent rhai o'r geirieu a synwyr Ihiossog yndhynt ynn yr
vnig neu *r odidog : etto rhaid yw bud y Ihiossog yn bhwy o sylh-

dbhou no'r odidog. Canys ny olhir [_cler~\ onyd o lawer, na [cJwed']

o \Tiprenn ; eissoes lliiossoccor y geirieu mall hyn : [ Cleroedh, coed-

ydh,\ y lliiossoc hynny yssydli yn bhwy ribh sylliabheu no'r vnig,

er b6d synwyr y Uiiossoc a' *r odidoc ynn myned mywn rhyw bhOdli
yn vnpaxth.

* 2. Yr ail p6th i adnabod sylhabh betrus, yw cybhansodhiad y
gair. Canys wrth bhall y bo ynn y gair cybhansodJiedic, bholhy y
bydh ynn y rhannedic, nag odidog na Diiossog bli6 y gair. Ag am
hynny o'sdausylh&bhocyw [^Lheidrdhyriy'] vnsylhdbhoc oedh [llmdr~\

&c.

* 3. Y trydydh peth i adnabod petrusder syUiabh, yw Ai-dhis-

gynniad y gair. Canys wrth bhall y bo ynn y gair ardhisgynuedig,
bhcUiy y bydh ynn y gair cyssebliin. Ac am hynny, 0*8 pedwar-
sylliiibhoc yw \Dynion€u\ trisylliAbhoc j^w [dynion.~\ Ac o*s dwy-
sylh^bhoc yw iLleidraidh,'] vnsylliablioc yw llhidr.} Ag bhelhy y
bernir am lAiir ac euraidh'] a'*r cj^)helyb.'*

* Tuilalen 135.
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Yr ydys yn ofni mai prin y medr y darllenwyr wneyd rheswm o'r

esiamplau hyn, gan mor estronol eu hymddangosiad, er eu bod yn
Gymraeg Ian loew, yng ngwisg yr ieithydd hynafol hwn

;
gan hyny,

rhoir ychydig linellau yn yr lien ddull liwn, a6 yn y dull cj^edin^
bob yn ail linell :

—

* Hyd neu gybydedh y sylbabbeu, a bhydh. berwydh messur o
* Mi/d neu gyhydedd y sillafau, a fydd herwydd mesur o

lythyr ag amseroedd gosodiadeu a bli6 yndhynt. A' Ibiaws amser
lythyr ac amseroedd gosodiadau a fo ynddynt. A lluaws amser

a bbydb i sylbabh. hlr, ac vn i sylhabh. bberr. Canys bwy o amser
a fydd i sillaf Mr, ac xm i sillaf fer. Canys hwy o amser

y bydbir ynn dywedud sylbabli hir, nog yn adrodh. vn blierr. Hir
y hyddir yn dywedyd sillaf hir^ nag yn adrodd un fer. Hir

yw p6b Uiedhybli, a* byrr p6b talgrwnn : ag etto bwy yw dipbthogb
yw poh lleddf a hyr pol talgrwn : ac eto hwy yw diphthong

dalgronn, no sylbabh. aralh dalgronn. A' rbai o'r sylhabheu
dalgronj na sillaf ardll dalgron. A rhai o'r sillafaii

Hiedhblion, a bbydhant hwy no rhyw ledbbbon erailli, o berwydh.
lleddfon, a fyddant hwy na rhyw leddfon ereillj o herwydd

messur o lythyr ag amseroedb a bb6nt yndbynt.'*
mesur o lythyr ac amseroedd a font ynddynt.

Y mae rban fawr o'r Uyfr hynod hwn, * De Poemate metrico^^ h.y.

am Fesurau Cerdd ; lie y rhoddir llawer o esiamplau o hen englyn-
ion, cywyddau, ac awdlau, wedi eu gosod yn yr un duU cyplysog,
taflenog, ymsangog, a chromfachog, ag yw y gwersi mewn rhydd-
iaith. Ehoddir yma un esiampl ; end nis geUir ei gosod yn eglur
a chyflawn, o ddiffyg cromfachau taflenog priodol :

—

* Awdl gywydh a bhessurir o bedair sylhabh arr dheg, saith ym
mh6b Bann o'r dhau Bhann; a' *r Gair cyrch ynn nechrau yr ail

Bann, ynn atteb i*r Awdl gyntabh ; a'*r Awdl dhiwethabh yn
ymrabhael j a' honno yn vnawdl drwy y Cowydh, bhaU hynn :

—

* JExemplum Reeentiorum.

Carmen (
^^ ^ ^^^ ^ nyd61ig, obr didliig i Brydydhion

;

( Ag a bryn dhdg o baoi raid, Ihonghaid bhal y golhynghon.

Scrilitur Sf ita.

Vn a dal y nydolig,

Obr didhig i Brydydhion
;

K<r a bryn dhog o boi raid,

Lhonghaid bhal y goDiynghon.

* Tudalen 144.
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Atque etiam hoc modo,

Vn a dfil y nyd6lig,

Obr didJii^,

I Brydydliion :

Ag a bryn dli(3g o bei raid

Lliongliaid

Bhal y goUiyngbon.

/ Vn-a. dal-y. ny-do. lig,

„ . 1 Obr-di. dliig-i. bry-dy. dhion.
cycamio. < ^.g-a. bryn-dheg. o-baei. raid.

\ Lhon-ghaid. bhal-y. go-lhyn. ghon.*

Y mae y Gramadeg liwii yn diweddu gydag attodiad maith, yn
cynnwys llawer o ddarnau barddonol helaeth ; megys, * Owdl
Bhair a gant Gwilim Tew, i dhyscu Ihawer o'r hen Bhessurau
gorchestawl, ac nyd ydynt y'w cael ond ynti hi am Bhardh-
oniaeth ; ond am Dhewiniaeth, gochelwch' y surdoos, medh
William Midelton ;'f

* Owdl a gant Lewys Morrgannwg wrth Leision

Abad Glynn Nedh, a' *r pedwar mesur arr hugein yndlii, arr dhulh
yi* oes honno,' &e. ;J a'r oil yn y ffurf uchod o lythyrenu a sillebu.

Am y Dr. Siox D^sjydd Riiys hwn—dywedir i Jane, merch.

Thomas Stradling, Ysw., o Gastell St. Donat's neu Dunwyd,§ yn
sir Forganwg, briodi a Syr William Griffith, o sir Gaernarfon, yng
NgwjTiedd ; ac yn Eglwys St. Donat's y priodwyd hwynt. Ar eu
dyohweliad i Wynodd, cymmerodd Syr William gydag efim Dafydd
Rhys, i fod yn ardd\^'T iddo ; a chymmorodd ei wraig Jane hefyd ei

morwyn gyda hithau. Yr oedd y Dafydd Rhys hwn yn frawd i

Risiart ab Rhys, y bardd, o Ferthyr Mawr, ger Pen y Bont ar Ogwy,
yr hwn oedd athraw lorworth Fynglwyd, y bardd, o Graig yr Eos,

ym mlilwyf Sant y Brid, ac im o feirdd teuluaidd Castell St.

Donat's. Darfu i'r Dafydd Rhys liwn a gwasanaethyddes Syr
William Griffith -ymbriodi. Ei henw hi oedd Annes neu Agnes.
Cawsant fab, yr hwn a alwasant John neu Sion, a dilyn.

onw ei dad, Sibn Dafydd Rhys.|| Bu farw ei dad, Dafydd Rhys

;

ac yn fuan wodyn, bu farw Syr William Griffith, a'i foneddiges ; a
bu gorfod i Agnes a'i mab bychan ddychwelyd i St. Donat's, gan
gordded yr holl ffordd o sir Fon i sir Forganwg ; canys jt oedd hi

a'i gwr wedi cael tir tuag at eu cynnahaetli yn Llanfaethlu, yn
sir Fon. Yr oedd cangen, ac y mae eto, o'r Griffithiaid yn
byw yn y plwyf h^\^lw, a diclion mai "yno, yn y llo a elwir y
Gareg Lw}'d, yr ymsefydlasai S}t AVilliam pan ymbriododd. Bu

* [Tiiclalen 192-3.]

+ [Tudalen 2.35.]

+ [Tudalen 239.]

§ [Sant Dunwj'd, neu Sandun^'ytl.]

II
[Ganwyd ef yn y flwyddyu 1534.]
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gorfod i Dafydd Hhys droi allan o'r lie ar farwolaeth Syr William
Griffitli.* Pan oedd gweddw Dafydd Ehys yn dychwelyd o Fon, yr
oedd y bacligeii, Sion Dafydd Ehys, yn rhy ieuanc i gerdded ; o
ganlyniad, bu gorfod i'w fam ei gario yn ei breicliiau, ac ar ei

chefn, y rban fwyaf o'r ffordd. Erbyn iddi gyrbaeddyd St. Donat's,

yr oedd yn glaf iawn, a bu farw o'r cystudd bwnw. Cynunerodd
Syr Edward Stradling y bachgen bychan ato ef i'r Castell ; a rbodd-
odd ef o dan ofal yr un atbrawon a'i fab ei bun, Thomas. Daeth y
ddau fachgen yn gyd-gyfeillion hoffus iawn o'u gilydd, ac yn an-
ewyllysgar i ymwahanu, na bod oddi wrth eu gilydd. Wedi cael

addysg deuluaidd yn y Castell, anfonwyd y ddau wr ieuanc i Brif-

ysgol Sienna, yn yr Ital, Ue y dygwyd hwynt i fyny yn dda, yn holl

ddysgeidiaeth y Ue a'r oes. Wedi eu dychweliad adref, priododd
Syr Thomas; cafoddfab, yr hwn a alwyd Edward; a phenodwyd Sion
Dafydd Ehys i fod yn athraw iddo, yn y Castell. Ehywbryd, fel yr
oedd yr etifedd ieuanc yn rhodio ar hyd traeth y mor sy'n terfynu
ar y Castell, efe yn ddifeddwl, a arosodd ar le oedd yn uwch na Ue
araU, hyd nes oedd y Uanw wedi ei amgylchynu yn rhy ddwfn i

gerdded trwyddo. Efe a waeddodd am gynnorthwy, a chlywyd ei

lef o'r Castell. Aeth dynion ar geffylau yn ebrwydd i geisio ei

waredu ; ond ni eUid Uwyddo i gael yr un ceffyl i gymmeryd y dwfr,
yn erbyn y tonau ewynog. Ar hyn taflodd Sion Dafydd Ehys ei

ddiUad uchaf oddi am dano, ac aeth yn hyf i'r dwfr, yn erbyn yr hoU
donau, a dygodd yr etifedd ieuanc i dir yn ddiangol. Os oedd ei barch
yn y ty yn fawr gynt, yr oedd yn filwaith mwy beUach. Pan ddaeth
yr amser priodol, anfonwyd y boneddwr i'r un brifysgol ag y buasai
ei dad ynddi o'r blaen, yn yr Ital, a Sion Dafydd Ehys gydag ef, i

fod yn brif athraw iddo. Arosasant yno rai blynyddau ; a daeth S.

D. Ehys yn glodfawr am ei helaeth wybodaeth, a chafodd ei raddio
yn D.M. (Doctor Meddyginiaeth). Ym mhen amser efe a ddychwel-
odd i Gymru, yn Babydd o ran dygiad i fyny, ac yn fynach ; ac o
blegid bod yr hoU fynachlogydd wedi eu diddymu, efe, fel y gwel-
wyd, a brynodd etifeddiaeth fechan mewn Ue a elwir y Clyn Hir,
neu Glyn Hir, ar derfyn Cwm Llwch, wrth droed mynydd Ban
uwch Deni, neu Banau Brycheiniog.f Am y rheswm iddo ddewis
sir Fryclieiniog i anneddu ynddi, dywed ef ei hun fel hyn :

—

* Ac er imi 'alhu o gybhiawnder, ieu ac o beth haedhiad arr bhy
Ghwlad, ardhelw y mann cypliredin a bhynnwn yndhi i drigiaw, a*

niawr groeso i m' ynn y Ue y delwn am dhybhod : eisoes mybhi (ac

nyd amgen nog o ewylhys da parth ac at y *Wlad) a dhewisais bhy

* pVchyilic: linellau o'r blaen awL'ryinwyd dtlarfod i Dafydd Rhys farw oflaen
Svr W. Oifhth. Ac os oedd gweddw Dafydd Rhys yn feddiannol ar dir at ei

cnynnaliaeth yn Lhmfaethlu, y mao yn hyiiod, braidd, iddi ddychwelvd i

Forganwg ar farwolaeth ei gsvr ; er, luae yn wir, y gallasai hyny ddygwydd.]

+ Doom of Cohjn Dolphin, can Taliesin ah lolo, t. 91-95 ; lie y ceir achau
touhi y Stradlingiaid o (jastell St. Donat's, ym Morganwg, allan o lythyr y
Parch. Edward (laiuago, o St. Athau, jnu Morganwg, at Llewelyn ab Ifau,

Tachwodd 23, 1720.
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mhroswylWiod jnn Sw}'dh Bhrychoinawc ; a' hynny nyd yn vnic o
acliaws bhy mud bhyliun yn Oyinro ; onyd hobliyd (0*8 blii a
gaphwybh bharnu) o otliryb bhy nukl yiin tybioid yn fy ghhallon,

nadd oodli vnwlad ynn Ghhymru o rann Pondobhigion, a' Bon-
lu'dhigion, a' Cli^'phredin, *wolh oi pliobl, 'lanach eu cynhodlibheu,

Byberwach ou mocseu, na hawdhacli cdol cymwynaa dlui ganthynt',

yni mli6b mAdh ac y coisiyd na gloindid, na liawdhgrirwcli, na
cli>nnwynas, na syborwyd, na dim da aralh my^^Ti vudyn ; no pliobl

*Wlad Blirycheinioc.'*

Yn y lie h\rnw y gorphonodd ofrydii oi Ramadog moistrolgar ; ac
yr oedd Syr Ed\yard Stradling, bywyd yr hwn a achubasai, yn ei

gynnorthwyo ag arian, ac angenrlieidiau ereill
;
gan ddangos iddo

gyda hyny bareh diderfyn.f Yn ei hen ddyddiau, a hen iawn
ydoedd, efo a symmudodd i drof Aborhonddu, lie y diweddodd ei

ddyddiau, o ddoiitu podwar ugain mlwydd oed, yn amser y Bronin
lago I, yn I6I74 l)ywedrhai iddo farw yn ddyn imig ; ond dywod
Thoophilus Jones fod bodd ei wraig yn Aberhonddu, ag arno y
ooriiad liwn :—

* Uxor JoKu David.'' l)ywed hefyd fod ei fab, Walter,
yn Brotestant, ac yn Ficor Aborhonddu. § Nid y Gramadeg liwn
oedd ei unig waith. Cyfansoddodd, yn yr Italaog, gynnulliad o
* Reolau i ddechreu dysgu y Lladinaeg,' yr hwn a gyhooddwyd yn
Venis. Ysgrifenodd hefyd Draethawd Lladin ar ' Lafaredigaeth
yr Italaeg,'|l yr hwn a argraffwyd yn Padua.** Ond ei orchestwaith
yw y Gramadeg Cyraraog hwn yn Lladin.ff

Am Humphrey Prichard, yrhwn a ysgrifenodd Ragarwoiniad
i'r Gramadeg, dywedir mai brodor o Fangor, yn sir Gaornarfon,
ydoedd. Rlioddwyd iddo fywoliaetn Llanbeulan, Mon, dan yr enw
* Humphrey Pricliard ab John,'|J ar Awst God, 1548, gan Arthur
Bulkeloy, Esgob Bangor. Pabydd ydoedd y pryd hyny ; ond yn
1570, a'r 13edd o deyrnasiad Elisabeth, efe a ymddangosodd gor
bron yr Esgob Robinson, ac a danysgrifiodd y_ 39 Erthyglau. Barn-
wyd wedyn nad oedd wedi ei urddo, a rhoddwyd arall yn ei le, ar
ol hir ymgyfroitliio yn llys Bangor ; ac nid oes dim ychwanog o'i

hanos hyd ei gyssylltiad a'r Gramadeg hwn.§§ Haerir gan rai mai
efe a olygodd yv argraffiad pan ydoedd yn dyfod trw}' y wasg jn.

Llundain, ac iddo gymmeryd gryn hyfdra trwy roddi ei ragymad-

* 'AtyCymry,'

t Parry's Cambrian Plutarch^ p. 309, &c.

X [Yn y fl. 1C09, yn oly Cambrian Plutarch^ t. 313, a,'r Etninent Welshmen, d.g.]

§ Jones's History 0/ Brcconshire, vol. ii. p. 61.

II
[*De Italicoo Lingiias Pronuntiationo.'J ** OwUultjarwr, 1839, t. 161-G^i.

tt Doom ofColyn Dolphiny p. 95.

tX V Humphrey ap Richard ap Jolm,' yn ol y gofres ar ddiwedtl Rnwlands's
Mona Antiqua, t. 33o. (.'anlynwyd ef ym mhersoniacth Llanlx^ulan g:in Hugh
Eilwards, A.C. ; ond ni ddywedir, yn y gofres a nmlwyd, pa un ai ar farwol-
aeth Prichard, ai ar ei yniddisv^-yddiau, y cafodd ef hi.]

§§ A. Llwyd's History of Mona, p. 3G0.

9
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rodd ei liun i mewn, a cliwanegu rhyw eiriau yn y rhagddalen, heb
genad yr awdwr ;* ond y mae llytlijT ar gael, wedi ei ysgrifenu
gan yr awdwr ei hun, ar ei ddyfodiad adref o Lundain, wedi bod
yno yn golygu yr argraffu, lie y dywed ei fod wedi ei ddarllen,

*lleii am len,' ei bunan. Ymddengys befyd mai 1250 o lyfrau a
argraffwyd o bonynt, a'r cwbl ar draul Syr Edward Stradling, i'r

bwn y mae yr awdwr yn rboddi cyfrif llawn.f Yr oedd y llyfrau
* [Os Pabydd, fel y dywedir, oedd y Dr. Rhys, a bod Humffrey Prichard

y pryd hwn yn Brotestant, nid yw annhebygol i ragymadrodd o waitb Prichard
gael ei osod o flaen y gwaith, er mwyn hyrwyddo ei gylcbrediad ym mhlith
Protestaniaid yn gystal a Pbabyddion. Ond y mae yn ammheus ia^vn ai

Pabydd ydoed y Dr. Rhys pan y cyhoeddodd ei Ramadeg ; ac ym mhlith
pethau ereill a dueddant i ddangos mai Ardystiwr ydoedd, gellir nodi mai
anhygoel yw y buasai Pabydd, ie, Pabydd cymmedrol (ac nid cymmedrol mo
Babyddion yr oes h6no yn gyffi-edin), yn dywedyd mewn perthynas i ' Awdl
Fair ' gan Gwilym Tew, * am Ddewiniaeth, gochelwch y surdoes, medd Wiliam
Midelton,' yr hwn, fel y gwyddys yn dda ddigon oedd yn Ardystiwr j ac nid_

oes dim yn yr awdl h6no a ystyrir yn * surdoes ' gan Babyddion.
Ni ddywedir ar ragddalen y gwaith mai amcan yr awdwr ydoedd hyrwyddo

gwybodaeth o'r Ysgrythyrau ym mhlith y hobl gyffredin trwy gyfrwng y
Gramadeg hwn : ond diau mai yr hyn a olygid ydoedd, cynnorthwyo y
gweinidogion i ddeall yr iaith Gymraeg (canys yr oedd pregethu Cymraeg wedi
myned i gryn raddau allan o arfer yng Nghymru cyn y Diwygiad), fel y byddai
iddynt hwy hyfforddi y bobl mewn gwybodaeth o'r Ysgrythyrau, yr rhai, y
pryd hwn, oedd newydd gael eu cyfieithu yn Gymraeg gan yr Esgob Morgan.
Nid amcanai y Dr. Rhys, mwy na'r Dr. Davies ar ei ol, i'r cyfFredin bobl fyfyr-

io ei leithadur cywrain ef, canys nis gallai llyfr Lladin fod yn ddealladwy
iddynt ; ond yr oedd yn ddealladwy i'r gw^r eglwysig ; ac o'i ddeall, dysgwyl-
id iddynt gyrhaedd mwy o fedrusrwyd yn yr iaith, a thrwy hyny allu o honynt
addysgu y bobl yn amgenach. Dysgu yr athrawon oedd bwriad y Dr. Rhys ; a
gadewid iddynt hwythau daenu gwybodaeth ym mhlith y werin, a hyny trwy
gyfrwng yr iaith Gymraeg.]
t ' To the r. wor. Sr. Edwarde Stradlinge, Knighte.
* My duty remembered to your wor. You shall understande that I am come

home ; but noe sooner came but that Mr. Justice Walter, hearing that shortlie

I was to departe from London, and leavinge one at Brecknock to solicit my
hastie repayre to him to Ludlow : upon this occacion, and for that hee is the
Justice of Assise in this circuyth, and to be kept in hand for manye purposes,
I am going this daie to Ludlowe, havinge a farr greater desire (as God knoweth)
to restore to my Maecenas. But aftermy return from Ludlowe I will (throughe
God's grace) be shortlie there. The cause of my longe tarynge in London was
for the sure setlinge and jjlacinge of the bookes, and j^usinge every one of them,
sheete by sheete, that noe im^jfection might be founde in them : which sheets iu

xii hundreth and odd bookes growe to a greate number and a tedious jtnisall.

Of these bookes the Queen Matie hadd one, my Lorde Tresorer* another,

and my L: of Essex the thirde, for that these three hadd just cause to have
consideracon of this exellent language. From the Queen I know not what
aunswero was hadd, for that I came away before T spake with Mrs. Skudamore,
whoe did deliver the booke ; but at tlio cominge of Mr. Skudaniorcf to Home-
Lasye I shall knowe. There is more worshipfull speeches concerning your selfe

about the settingo foorthe of that booke then about any one thinge that ever
you dyd in your life. And thus, with my humble dutye to yor selfe and to
your singular good ladye, and hartyc comendacons to Mr. John Stradlinge, I

beseeche God to lilesso and save you all. Brccknocke, this xiitli of Julye 1592.

Yof wof to comaunde during liffo,

.louN Da\'^s.'
• Lord Burleigh.

• Yr oedd John Skndaraoro, o IIom-LHcy, yn foneddig pwnatrftwd i'r Fronines E'.isabcth, a
RwnHfd ef yn farohog^, ao yr oedd ya ua o'r aelodau dros sir HenfI'Drdd mewn pum eistcddiad
seneddol gwahaool yn y teyrnasiad bwoiv. Yr oedd y foneddlgea Skudamore yn un o IFafriaid y
frenines.
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ym mherchenogaotli &yv Edward pan y bu farw, ac jn cael eu
trefiui yn fauwl ganddo yn oi lythyr cymmyn, onid lianner cant i'r

awdwr. Amsorwyd yr e^vyllys hwn y lOfod o Fai, IGIO.*

Dywed Prichard mai prif amcau yr awdwr oedd rliwyddhau y
bobl gyffrodin i ddeall yr Y«grythyrau, y rhai a g)rfieitliasid yn
ddiweddar i'r iaitli Gjinraog. Y mao rhai wedi casglu oddi wrth

y dywediad Invn o eiddo Mr. Prichard, fod y Dr. Ehys wedi cofleidio

crefydd y Diw^giad, sef Protestaniaoth, ac felly, fel y gwelwyd, y
barnai hanesydd enwog sir Frycheiniog : ond y mae Charles Dod
yn ei gyfrif ym mlditli y Pabyddion Seisonig.f Yn wir y mao y
llyfr ei hun yr im ammhriodolaf i'w roddi jm nwylaw y cyfiredin, er
liyrwyddo deall yr Ysgrythyrau, o bob un a ellid meddwl am dano

;

canys pa rwj'ddineb i'r cyfiredin a wnai llyfr sy gan mwyaf o lawer
yn Lladin ? Gall, ar yr iin pryd, ei fod yn Babydd lied gymmedrol,
er bod rhai pethau ereill yn arwain i dybio mai H. Prichard a Theo.
Jones sy gywir ; canys yr oedd mewn parch mawr gan deuluoedd
gwir Brotestanaidd C^niru, mogys Gwilym Ganoldref, am yr hwn
y dywed yn olysgrifen rhyw esiamplau o englynion :—

* Yr Eglilyn-

ion vchot a dherbynnais gann bhy hen Annwyliad a*m' Cybhwladwr
Gwilim Gonoldrebli [Captain Midleton] o Swydh Ddimbech.' Yr
oedd hefyd ei noddwr o Gastell St. Donat's, wedi cofleidio Protes-

taniaoth, ac yn amddifiynwr a noddwr galluog i'r Brenin Siarl i, yn
y rhj^'el gwladol. Ymddengys mai dyben y Dr. Rhys oedd dwyn
rhagoriaothau yr iaith GjTiiraeg i sylw dysgedigion, trwy gyfi-wng

yr iaith Ladin, yr hon a ddeallid gan agos bawb y pryd hyny a
honent ryw hawl o gael eu hystjT-ied yn fedrus ar lyfrau. Yr oedd
Syr Edward Stradling, noddwr diweddaf y Dr. S. D. Phys, yn ysgol-

liaig enwog ei hunan, ac yn fardd. Y mae llinellau Lladin o'i

eiddo }Ti gyssylltedig a'r Gramadeg ;J a chyhoeddwj'd llyfryn o'i

^Ejngrammata '—Englynion—^yn y fl. 1607, lie y mao un Lladinaeg
o ganmoliaeth i'r Dr. Ehys a'i waith. Yr oedd y Syr Edward o'r

* ' Item, whereas there were printed at my expence twelve hundred and fifty

British Grammars, I do give fifty of them ready bound to my friend Mr. Doctor
Davys, the author of them ; and my will is that the rest of them shall be
given and bestowed from time to time l>y my cousin, Sir John Stradling, upon
such gentlemen and othera as he shall think fit, for the advancement of the
British tongue.'—^Traheme's StradUiuj's Letters. Temp. Qu. ELiz.

t Dod's Church History of England, o'r fl. 1500 i 1688, yr hwn a gyhoedd-
wyd yn Brussels, yn 1742.

4: [ ' I o an .

' ( = loannesy loan) Stradling svdd yn anerch y Dr: Rhys yn nechrea

y CJramadeg. Syr loan neu John Stradling ydoedd fab i Firansis Strad-
ling, a chefuder i Syr Edward Stradling. Giuied ef jni 150,3, a bu farw Me<li
11, 1037. Ei gyhoeddiad cyntaf oedd

—

* De Vita et Morte conteinneuda^
(Splyg, Ffrancfl'ort ar y Main, 1597). Yn 1007 ymddangosodd ei ' Ejfigrarn-

viatum Libri qiiatuor' (Splyg, Llundain) ; yn 1023, * Beati Pacijici^ (4plyg,

Llundain)
;
yn 1025, ^ Dicine Poems'' (4plyg, Llundain). Urddwyd ef yn

farchog jti 1008, ac yn far\^aug yn 1011. Ar farwolaeth Syr Edward Stradling
yn 1009, daeth i feddiant o tlrefltadaeth y teulu, ac ymsefyillodd yn Sandmi-wyd.
Oliannwyd ef gan ei fab Edward ; a mab arall iddo ydoeild y Dr. George Strad-
ling, yr h-vsTi a fu farw yn y fl. 1088. Os vn y fl. 1009, megj's y dj-Avedir, y bu
farw Syr Edward Stradling, nis gall ei lythyr cymmyn fod wedi ei amseru ar y
lOfed o Fai, 1010 ; ac nis gallasai yr un gwi- fod jti ani(UlifiyuwT i Siarls i, gan
na ddeclu*euodd y penadur hwnw deymasu hyd y fl. 1625.]
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blaen—ewytlir i'r uehod—^yn enwog fel ysgolhaig Cymreig, a dy-
wedir iddo yntau ysgrifenu Gramadeg.

Teulu Normanaidd ydoedd y Stradlingiaid, yn deilliaw o Wiliam
de Esterling, un o'r deuddeg marchog Normanaidd, rhwng pa rai

y rhanwyd Morganwg, yn y gwrthryfel a Ehys ab Tewdwr ; ond
yr oeddynt wedi cymmysgu cymmaint a theuluoedd Cymreig y
Dywysogaeth, nes eu bod wedi naturioli i'r wlad a'r genedl. Y
maent yn awr wedi hollol ddiflanu, oddi eithr y waedoliaeth. a bonir

gan deuluoedd a briodasant fercbed y Stradlingiaid.*

1593.

[Yn llawysgrif yr awdwr, yn gystal ag yn yr erthyglau a ymddangosasant
yn y Traetliodydd, gosodir 'Egluryn Ffraethineb' Salsbri a Perri o dan y
itiwyddyn hon : ond gan mai yn 1595 yr argraffwyd ef, symmudwyd ef oddi
yma, a cbofrestrir ef o dan y flwyddyn h6no.]

1. ' Bardboniaeth neu Brydydbiaetb, y Lbyfr Kyntaf. Gan
Capten William Middleton. Tbomas Orwin a'i Printiawdb yu

Llundain. 1593.' Splyg.f

Mab ydoedd William Middleton i Eicbard Middleton, o Ddin-
bycb, a brawd i Syr Hugb a Syr Tbomas Middleton. Efe a ym-
gymmerodd a morwriaetb, ac a wasanaetbodd yn llynges y Frenines

Elisabetb yn erbyn yr Yspaeniaid. Y mae y gwaitb ucbod yn cael

ei alw *Y Lbyfr Kyntaf,' fel pe buasai ei fryd ar gyboeddi ycbwaneg.
Dywedir mai efe, gyda'r Cadben Tbomas Prys, o Bias Iolyn,J ac

un Cadben Koet, a fygasant dylacco gjmtaf yn gyboeddus yn Llun-
dain. Yr oedd y Llundeinwyr yn ymdyru o bob partb i'w gweled.§

Nid oedd pibellau i'r pwrpas bwnw wedi eu dyfeisio eto ; ac felly

yn ddail wedi eu cordeddu yr arferent ef, yn debyg i geglys neu
sigars yn yr oes bon.]]

2. 'Grammatica Britannica in ueum linguce studiosorum

succinct^ metbodo et perspicuitate facili conscripta, et nunc prim-

num in lucem edita. Henrico Salesburio, Denbigbiensi^

autore.' Londini, 1593, 8vo.

* Cambrian Plutarch, p. 310 ; Cohjn Dolphin, pp. 99—104.

t Dyry Ritson ei enw yn Lladin fel hyn:—'Bardoniaeth, sive Do Arte Pbeseos

Cainbro-Britanuicai (Auctoro G. Middleton). Londini 1593.'

[Ymddangosodd ail argraffiad o'r gwaith hwn yng nghysswUt d ' Flores

Poetarum Britamiicorum' yn 1710. Gweler rhif 6, dan y tlwyddyn bono.]

t Omjliedydd, Mai, 1833, t. 153.

§ Pennant's Tours in Wales.

II
[(iwclor liaucH ])ur gyflawn am Wilyni Oanoldref, ac urcill o'r Miliwn-

iaid, yng Nywuith (JwallUr Mtchain, ii. 431. J
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Nid yw y llyfr wodi oi rifo yn dudalonau, ond arwj'ddioii y papyr-
leni yn uiiig, yn c^Tliaedd i len K. ArgrafFwyd hwn yn Ijlundain

gan Thomas JSalosbury, er mai IIeniiy Salesbxjry o Ddinbych oedd
yr awdwr, a'r hwn a anwyd yn Dul Bolidor, yn y fl. 1561, a'r hwn
oedd yn j^aDgon o'r Salcsburiaid o Lowoni, a chAr i William Sales-

bury. Yr oodd wedi caol ei raddio yn B.C. ym Mlirifysgol Eliyd-

ychain ; ac astudiodd ac arferodd feddyginiaoth. Y mae ei lyfr

hwn yn gyflwynedig i Henri, larll Tenfro. Yn ei lythyr at y
darllonydd, yr hwn sydd yn Seisonaog, efe a ddywed, fod ' amrai
bothau da ereill yn barod i'r wasg, megys y Testament Brytanaiddy

wedi ei ddiwygio yn ddiweddar gan Esgob Llanelwy.' Mynega
Ames* ddarfod i Morgan edrych di'os Destament Salesbury,

a'i ddiwygio ym mhellach, a'i fod yn barod i'r wasg pan fu

farw. Mao yn debyg mai at hwnw y cyfeirir iichod, oddi
eithr y meddylir am waith arall a adawodd yr awdwr ar ei ol, sef

Gcirlyfr Cymraeg a Lladin, a'r hwn a fwriadai ei argraffu, pan y
gelwid am argraffiad newydd o'r Gramadeg. Yr oedd rhagddalen

y llyfr bwriadol hwnw yn rhedeg fel hyn :
—

* Geirfa Tafod Cymraec

:

hoc est, Vocabularium Linguoo Gomeritana), sive vocum antiquitus

Britannicarum ferme omnium, una cimi Latinis quibus explicantur,

Commentariolum per Henrieum Salesbury. Cui accessit ejusdam
Lingua) Grammatica ab eodem authore olim edita, jam denuo
recognita, ad limam revocata, et pluribus locis adaucta, cum rerum
et locorum insignium locupletissimo Indice.' Dywedir gan Wood
i'r Geirlyfr hwn, yn anorphenol, ddyfod i law y Dr. Davies o Fallwyd,
ac iddo wnoyd defnydd mawr o hono yn ei waith ei hun, pan y
dywed ereill, fod ynddo lawer o eiriau nad ydjTit gan Davies.

f

Ond jnnddengys mai nid yn anorphenol y gadawyd yr ysgrif, am y
dywed yr Esgob Humphreys fod copi perffaith o'r ysgrif ganddo ef.f

Gan ddyfod o honof eto ar draws y Salesburiaid, gellir hysbysu
yma, ddarfod, yn y gwrtliryfel rh'wng y Frenines Elisabeth a Mari
o Scotland, i un Thomas Salesbury ac Edward Jones, gyda jihump
ereill, gael eu profi am deyrnfl•ad^vl•iaeth, sef pleidio liawl Mari i'r

orsedd jo. lie Elisabeth, ac iddynt gael eu crogi ym Meusydd St.

Giles, ger Llundain, Medi 21fed, 1586. Ar y lOfed o Fai, 1644,
deehreuwyd cyhoeddi papjT AVHiigaidd, o'r enw ' Flying Post,'' a'r

ai'gi-afl'ydd oedd John Salesbury, yr hwn a elwir gan Dutton, y
* desperate hypergergonic Welshman. '§

8. [* Philadelphus, or a Defence of the Brutes and the Brutans.

By Eichard Harvey.' London, 1593, 4to.]

* Typographical Antiquities.

t [Nid 0C8 anghyssondeb yn y ddau ddywediad. Gallasai Da\'ies adacl
hagad o eiriau Salsbri alliui er mwjTi byrder, megys y gwTiaeth & Geii'lyfr

Lladiu y Dr. Tb. Wiliams.l

t Wood's Athence Oxontemes^ vol. i. pp. 226, 754; Bishop Humphreys's Additions
to the same ; Williams's Diet, of Eminent Weithnien.

§ Dictionary of Piinting anil Ptinter^^
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1594.

'DiflPyniad Ffydd Eglwys Loegr. Gan Esgob Jewel, wedi

ei gyfieitliu o Ladin, yn Grymraeg, drwy waith M. Kyffin, o'r

Glasgoed, Llansilin.'^

MoRiJS Kyffin neu Cyffin, oedd fab hynaf i Eichard Kyffin, Ysw.,
o'r lie uchod. Yr oedd yn fardd da, ac y mae cryn lawer o'i waith ar
gael. Dywed yn ei Eagymadrodd y bwriadai droi y Salman ar
gan, yr hyn, er hyny, ni chwblhawyd. Cyfrifir y gwaith hwn fel yn
un o'r esiamplau goreu o gystraweniad pur Gymreigaidd sydd yn yr
iaith.f

[Yr awdwr, John Jewel, a aned ar y 24ydd o Fai, 1522, yn Buden, ym
mfilwyf Bern Nerber, yng ngogledd Dyfnaint. Pan yn dair ar ddeg oed an-

fonwyd ef i Rydychain, pryd yr aeth yn aelod o Goleg Corff Crist (Coleg
Merton, yn ol ereill). Cofleidiodd yn fore athrawiaetliau y Diwygiad. Pan
esgynodd Mari i'r orsedd, gorfu amo ef, fel Uawer ereill, flfoi i'r cyfandir ; a bu am
betb amser yn Ffrancfifort, ac wedi hyny yn Strasbwrg : ond pan ddechreu-
odd Elisabeth deymasu, dychwelodd yn ol i Loegr. Yn y fl, 1560 gwnaed ef

yn Esgob Salsbri; ac yno yr arosodd hyd ddydd ei farwolaeth, yr hwn a ddy-
gwyddodd ar y 22fed o Fedi, 1571. Ysgrifenodd lawer yn ei ddydd, yn en-

wedig ar y dadleuon cyffredin yn ei oes rhwng y Protestaniaid a'r Pabyddion ;

ac y mae ei ysgrifeniadau mewn bri a chymmeradwyaeth hyd y dydd heddyw.
Ymddangosodd ei 'Apologia Ecclesise Anglicanse' y tro cpitaf yn y fl. 1562, a
buan y cyfleithwyd y gwaith nid yn unig i'r Gymraeg, ond i amryw o ieithoedd

y cyfandir; a dywedir i'r llyfr hwn, yr hwn sydd wedi ei ysgrifenu mewn
Lladin goeth, wneuthur mwy o les i achos y Diwygiad nag un gwaith a gyhoedd-
wyd yn yr oes h6no. Nid yw eto wedi myned allan o'i amser ; ond cyfrifir ef

yn un o'r amddiffyniadau goreu o Eglwys Brotestanaidd Lloegr a ymddangos-
odd erioed. Casglwyd gwahanol gyfansoddiadau yr Esgob Jewel me^vn un
gyfrol unplyg yn 1609 ; a chymmaint oedd y parch i'w ysgrifeniadau yn yr
amser gynt, fel y gosodid un neu chwaneg o'r llyfrau hyn mewn amryw o'r

eglwysi, fel y gallai y jDlwyfolion ddyfod yno i'w darllen ; a cheir rhai o'r

cyfrolau hyn hyd heddyw mewn ambell eglwys wedi eu cadwyno wrthy ddar-
llenfa. Dywedir ei fod yn enwog am ei hynawsedd, purdeb ei fuchedd, ei

dduwioldeb, a'i ddysgeidiaeth.]

1595.

1. 'Egluryn Phraethineb, sef Dosparth ar Eetoreg, un o'r saith

gelbhydhyd yn dyscu Ihuniaeth ymadrodh a'i pherthynasau. A
dhechreuwyd gan Mr. William Salesbury, a anghwanegw^d ao

*Yn ol Moses Williams. [Rhagddalen y gwaith hwn, yn gywirach, sydd yn
y wedd ganlynol, yn ol fel y mae ar ddiwedd y Rhagymadrodd i'r ail argraflf-

iad, gan na welais mo'r argraffiad cyntaf :
—

' Deffyniad Ffydd Eglwys Loegr:

lie y ceir gweled, a gwybod, dosparth gwir Grefydd Crist, ac anghywirdeb
Crefydd Eglwys Rufam. Wedi ei gyfieuthu o Ladin, yn Gymraeg, drwy waith
M. Kyffin.' Cyhoeddwyd ail argralfiad o'r gwaith yn Rhydychain yn y
fl. 1671, dan olygiad Charles Edwards, awdwr 1lanes y Ffydd; trydydd
argraffiad yn y Bala yn 1808, gan y Parch. T. Charles ; a 4ydd argralfiad yn
Llundain yn 1849, gan y Gymdeithas er Taeiiu (Jwybodaeth Gristiono^ol. Er
bod y Rhagymadrodd wedi ei amseru—*0 drof Luuden ym-Mis llydret. 1594,'

ymddengys mai yn 1595 y cylioeddwyd y gwaith ;* ac felly y mae yr awdwr
wedi ei ragamscru wrth ei osod dan v flwydoyn hon.]

• WilliBms's Eminent IVelshmetif d.g. *Morufl Kyi/ftn.'

t Williams's Eminent Wtlahmen.
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1

a orphenwyd gan Mr. Henri Perri, drwy draul Syr Sion Salis-

bury o Loweni sir Dliinbych. Printiedig gan loan Dantes, yn

Lhundain. 1595/

Yr oedd y gwaith wedi ei gyfansoddi er y fl. 1580 ; ond ni ddeallir

iddo gael ei argrafFu y pryd hyny. Yr oedd Henri Perri, neu yn
hytrach Henry Parry, yn onedigol o'r Maes Glas, yn sir Fliint.

Yr oedd yn dal o bryd i bryd amrai ddjTcliafiaothau eglwysig—yn
ganon yn Eglwys Gadeiriol Bangor, yn berson Llaufachraith a Khos-
colyn ; a dywedir ei fod yn meddu Trefdraeth. yn 1606—oil yn sir

Fon. Yr oedd hefyd yn gapelwr, neu weinidog teuluaidd, i Syr
Eichard Bulkeley, o'r Baron Hill, yn yr ynys bono. Bu farw,

tybygid, tua'r fl. 1617.* Y mae yn nechreu y llyfryn hwn enwau
deuddog neu ychwaneg, o wyr dysgedig, yn gosod allan ei glod,

mewn ll'ordd o englynion a llinellau eanmobaetli—rliai yn Seisonaeg,

rliai ya Lladin, a rhai yn Gymraeg. Argraffwyd ef hefyd ddwy-
waith yn y ganrif bresennol.f

2. * Perl mewn Adfyd, neu, Perl ysprydawl, gwyrthfawrocaf, yn

dyscu i b6b dyn garu, a chofleidio y groes, meis peth hyfryd

angenrheidiawl ir enaid, pa gonffordd sy yw gael o honi, pie, ac

ymha fodd, y dylid coisiaw diddanwch, a ehymorth ym hob adfyd

:

a thrachefn, pa wedd y dyle bawb i ymddwyn i hunain mewn blin-

der, yn ol gair duw, a escrifennwyd yn gyntaf mewn Dwitch gann
bregethwr dyseedig Otho Wermulerus, ac a droed i'r Saesonaeg

gann D. Miles Coverdal, ac yr awrhon ya hwyr ir Gambraeg
gann. H. L.

Joseph Barnes a'i printiodd yn Ehydychen. 1595.^ 12plyg.

Gwr o Landdeiniolen, yn sir Gaernarfon, ydoedd Hugh Lewis. J
!Mao yn debyg mai yr argraffydd ydoedd un Joseph Barnes

; § yr
hwn oedd yr imig argraffydd yn Ehydychain, o'r fl. 1585, yr hwn
oedd yn argraffydd i'r brifysgol o'r amser h3Tiy hyd y fl. 1617.||

Y * D. Miles Coverdal ' ydoedd y Dr. Miles Coverdale, golygydd
argi-affiad Testament Tindal, a'r argraffiad cyntaf o'r Beibl Seison-
ig yn y fl. 1535. Mao yn debyg mai pan oedd yn Holand yn achos
argraflu yr Ysgrythyrau, y cyfleithodd ef y gwaith, gan fod Cuth-

* Jones's History of Brecomhire; ac A. Llwyd's History of Mona^ pp. 360, 391.

t [Yn LUmdain, dan olygiad y Dr. Owain Puw, yn 1807, Splyg; ac yn
Llanrwst yn 1829, 12plyg.]

X Oreal, 1805, t. lOG.

§ [Nid oea ammhenaeth am hyn;canys dy^vedirar y rhagddalen mai 'Joseph
Barnes a'i printiodd,' Rhodtlir yr enw yn gyflawn, allan o gj-fargraff yin.

meddiant y golygydd; ond yn y cyfryw gj'fargraflf y mae dam bychan o'r
argraffeb ar goll.]

II History of Printing, London, 1770, p. 127.
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bert Tonstal, Esgob Llundain, wedi gwahardd eu hargraffu yn y
deyrnas hon, a llosgi cymmaint ag a gawsid wedi eu liargraffu.*

['Hvw Lewys' yr ysgrifena y cyfieitliydd ei enw ar ddiwedd y cyflwyniad
* Ir Gwir Barchedic, ar Anrhydeddvsaf Wr, Richard Vychan, Doctor o
Ddiviniti, ArcMagon o Fydlesex' ; i'r hwn y dymunir 'r'ad a thangneddyf
Ynghrist Jesu. ' JSeb law y Uythyr cyilwyn at y Dr. Vaughan (Esgob Llun-
dain wedi hyny), yr liwn a gynnwys 9 tudalen, ceir yn rhagarweiniol i'r gwaith
wyth o Englynion 'At yr vnrhyw wr,' y rhai a lofnodir ' Hv : Lewys'; ac
anarch o 9 tudalen * Ir Darllennydd Christnogaidd rhad a thangneddyf
Ynghrist'. Y mae oil, ond yr arweinolion hyn, wedi ei argraflPa mewn Uythyr-
en ddu led brydferth ; a gwna yr awdwr, ar ddiwedd ei anerch 'Ir Darllennydd',

y sylw canlynol o barth i'r Uythyraeth :
—

' Na feia am nad oes (y) ymhob mann
o flaen -(n) ne {r) lie i dyle fod, canys ni alle y printiwr wneuthyr amgen, am
nad oedd ganthaw cymaint ac oedd angenrheidiol or Uythrennae hynny : ac
felly cymer y (d') yn lie y (dd) ac (1') yn lie (11) ac os damwainiodd i vn
Uythyren ne i air fod allan oi le, meddwl mae Saeson ai printiodd, 'rhai

oeddynt anghyfarwydd yn yr iaith. cymer bob peth mewn rhann dda, a thi

am anogi i, ag eraill hefyd, i gymeryd poen mewn pethau eraill o hyn allan,

drosot. yn iach.

'

Gyda golwg ar y dull y cyflawnodd ei waith, llefara y cyfieithydd yn y wedd
ganlynol :

—'Bellach i bwysaw at ddiwedd : na fid rhyfedd, na chwith genyi;,

paham yr henwais y llyfr hwn yn berl, (gann mae gair Saesonaeg yw perl) nid
wyf yn gwneuthyr yn hynn ond fal y gwnaeth fyngwell om blaen, canys
darllain y trydydd penned ar ddeg o Efangyl Sainct Mathew, yn y 45. ar
chweched wers a deugain, a thi a gai yr vn gair. Heb law hynn, oni chan-
Ihynais, fy Awdur air yngair, na feddwl wneuthyr o honof ar fai : canys
weithieu (yr wyf yn cyfaddef) mi a rois lai, weithieu eraill, mi a rois fwy nac
sydd yn y llyfr Saesonaeg, ond cofia beth o ddywaid y Bardd lladin non verhum
reddere verbo, Curabit Jidus interpres. my-fi a wneuthym yr hyn a dybais fod yn
oreu ar dy les.'J

1597.

^ * Acte for the repairing of the Bridges ofNew Port and Carlion,

in the Co. of Monmouth, 1597 ; Acte for the erectinge a Bridge over

the Eiver Wye, at Wilton, neere Y*^ Towne of Rosse, in Co. Here-

ford.' (With a great meny of the ancient Acts ofParliament passed

in Q. Elizabeth's time.) * Imprinted by 0. Barker, 1597.'

Y mae wedi ei argraffu ^ llythyrenau Brytanaidd, neu Dduon.

1599.
* Llyfr Q-weddi Gyfirodin, a Gweinidogaeth y Sacramentau, ac

eraill Gynnoddfau a Ceremoniau yn Eglwys Loegr.

Printiedig yn Lvndain gan Ddeputiaid Christopher Barker,
Printiwr i ardderchoccaf Fawrhydi y Frenhines, 1699.'

1600.

1. *Darmerth, neu Arlwy Gweddi, a ddychymygwyd er mawr
ddorchafiad Duwioldeb, ac i chwanegu Gwybodaeth ac Awydd yr

annysgodig owyllysgar i iawn wasanaothu'r gwir Dduw. Gan
Robert Ilolland, gwoinidog gair Diiw, a Phorson Llan Ddofer-

owg, yn sir Gaorfyrddin.' [Rhydycliain, 4plyg.]

* History of Printiivj, 1770, p. CO.
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Dywodir mai 4plyg oodd y llyfr hwn, ac iddo gael ei argraffa yn
Rliydycliain. Y lie a gam-elwir ' Llan Ddeferowg ' a ddylasai fod

yn Llanddowror.
[Adroddir chwccll led hynod yn y LV)€r Ldmlaven-sift, t. 120, 121, jTig

iiLdiylchtarddiad eiiw y lie hwn. Yr oedd yn byw yn ardal Deiigleddyf, ym
Mhenfro, yn aniscr Tuilo Sant, wr o'r onw Cynwain, yr hwn oedd yn hanu o

deulu tMjndefigaidd, ond yr oedil wcdi syrthio i ddirfawr angen a tliliMii, o

herwyild lluosogrwydd ei blant, o'r rhai y genid iddo un bob l)lwyddyn.

(Jwedi ymgynghori o'r tad helbulus A, Sant Teilo yng nghylch ei deulu nifciriol,

a dorbyn ei gynghor, ond heb ei ddilyn ond mown rhan yn unig, penderfyuodd

fo(Mi y plant, neu eu rhoi i fyny i'r sant, os gofalai ef am danynt. * Fel yr

oedd Sant Teilo un tro yn dyfod heiliio ar ddamwain y ffordd hono, efe a ganfu

y tad yn Ilhyd Synetlig, ar lau yr afon Taf, o dan gynhyrfiad y diafol, yn
8uddo y plant o un i un yn yr afon i'w boddi ; o achos ei tllodi a'i angenoctyd.

Pan welodd Sant Teilo y fath anfadwaith, derbyniodd hwynt oil yn adfyw, ac

wedi rhoddi diolch, bedyddiodd hwynt yn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd
Gliln, Gwedi cynimeryd ymaith y saith mab oddi wrth y tad anifodus, dygodd

y sant hwynt i fyny, anfonodd hwynt i astudio Uenoriaeth, a gosododd hwynt i

fyw ar ei dir ei huu yn Llandeilo [fel y gelwid y fan y pryd h^vTiw] ; ac felly

derliyniodd y lie oddi wrthynt hwy yr enw Llanddiifnjwf/r, o herwydd, o achos

eu buchedd grefyddol, nid oedd iddynt un ymborth ond pysgod dyfrol, y rhai,

yn ol eu rhifetli hwynt, sef saith, a anfonid iddynt gan Dduw yn feunyddiol,

ar gareg yn yr afon Taf, yr hon, o herwydd hyny, a alwyd Llech y Myneich.

A thrachefn, gelwir hwynt Dyfrgwyr, am eu cael yn y dwfr, eu dianc o'r

dwfr, a'u cynnal gan bysgod o'r dwfr. Dwfrgwyr, yn yr iaith Frythoneg,

sydd yn arwyddo aqiiatici tv'n.'

Yn ol y ffuglith yma, yr hon yr ymddengys fod rhyw faint o sail iddi, iawn
enw y lie yw Llamldiifnoyry yr hwn yn ddigon hawdd a lygrwyd yn Llanddoio-

ror. Mewn cyfeiriad at yr un chwedl, sonir am yr un lie mewn man arall o'r

un Uyfr (t. 74), dan yr enw ' teiTitorinm Aquilentium,^ h.y. tiriogAeth y Dyfr-
vyyr. Saif Eglwys Llanddowror ar Ian yr afon Taf, o ddeutu deug milltir i'r de-

orllewin o Gaerfyrddin, ac ar g>'fiiniau swydd Benfro. ]

2. * The Goldon-Groue Moralized, in three Books: a work very

necessary for all such as would know how to gouerne themselves,

their houses, or their countrey. Made by W. Yaughan, Master

of Arts, and Student in the Ciuil law.

Printed at London, by Simon Stafford, dwelling in Aldings liill,

1600.' [8vo.]

Y mae y * Goldon-Groue * hwn wedi ei gyflwyno i frawd yr

awdwr—sef Syr John Vaughan, Marchop: [larll cyntaf Carberi],

o'r Golden-Grove, sef y Gelli Aur, yn sir Gaerfyrddin.*

3. ^ * Rent Rolls of the Lands of Edward Price, Newtowne,

called Renty Penatho, sometime purchased by John Price from

Edward Herbert.*

Unplyg, wedi ei argraffu ar groen, yw hwn.f

1601.
1. ^ *The Passionate Poet: with a Description of the Thracian

Ismarus. By Thomas Powell, a Cambrian.

London, V. Simmes. 1601.'

* Llythyr J. Joseph, Ysw., F.S.A, [Am yr awdwr, gweler Williams's

Eminent Welshmen, d.g.l

t J. R. Smith's Old Book Circular.

10
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Llyfryn o 26 dalen 4plyg ydoedd. Gwerthwyd un ail law
imwaitli am 4p. 6s.

[Ismarus sy fynydd yn Thracia, ger Haw aber yr afon Hebrus, yn llawn o
winllanoedd byfryd. Nid ymddengys fod un berthynas rhwng y Uyfryn bwn
a Uenoriaeth Cymru, ond yn unig ei fod yn waith Cymro.]

1602.

^ 'Giraldi OambrensisCambrieedescriptio. ByW. Camden.'

Unplyg. Ail orgraffiad* [Cymh. rhif 4, d.f. 1603.]

1603.
1. 'Psalmeey BrenMnol Brophwyd Dafydh., gwedi i cynghan-

edhu mewn mesurau cjrmreig. Gann Gapten AViliamMiddelton.
Yn nesaf y gallodh at fedbwl yr Yspryd glan.

Simon Stafford a Thomas Salisbury a'i printiodhyn Llunden.
1603.' 4plyg.t

Soniwyd o'r blaen am Thomas Salisbury a'r Cadben Middle-
ton. J Pa bryd y dechreuodd ar y gwaith uchod, ni wyddys, ond
tystia a'i law ei hun, ar ddiwedd y Salm olaf, iddo ei orphen y
24ydd o lonawr, 1595, mewn ynysig yn jr India Orllewinol. Yr
oedd y gwaith hwn yn cael ei gyhoeddi o dan anfanteision anferth
—^yng nghanol prysurdeb a bloddest byddin ryfelawg, yng nghanol
tan a mwg, a thrwst brwydrau, y m6r a'i ryferthwy. Yr oedd yn
orchest o'r mwyaf iddo allu gwneyd, ac iddo droi ei feddwl erioed
at y fath beth, yn y fath le, ac ar y fath amser. Cyhoeddwyd ail

argrafhad o bono yn y il. 1827, ac awgryma awdwr y Ehagymad-
rodd i hwnw— * Pe buasai yr awdwr byw i gyhoeddi ei- Psalmau
ei hun, y mae sail i gredu yr ymddangosasent mewn amgenach
^"^yg> o barth geiriau anghyfiaith ; ac fe allai y buasai i rai o'r

Psalmau gael eu cynghaneddu ar fesurau JDyrij ac am hyny yn fwy
addas a defnyddiol i'w canu mewn addoliad crefyddol.'§ Yng
nghylch pymtheg o bedwar mesur ar hugain Dafydd ab Edmwnt, a
elwir Dosbarth Caerfyrddin, a ddefnyddiodd yp awdwr ar y Salmau,

Gwel rhif 3, d.f. 1585.

' mae yn argrafFedig y
^ V llvthvr—*To th(

bury.']

+ [Y mae yn argrafFedig joi y llythyren ddu, a cbynnwys 287 o dudalenau,
heb law y llythyr—*To the Reader '—yr hwn a lofnodir gan 'Thomas Salis-

X Gwel rhif 1 a 2, d.f. 1593 [a rhif 2, d.f. 1603].

§ [Oolygydd yr ail argraffiad ydoedd y Parch. Walter Davies (Owallter
Mechaiii) ; a'r cyhoeddwr, Mr. Robert Jones (Bardd Maioddach), argraffydd,

y pryd hwnw yn Llanfair Caereinion. Pe na buasai gan y Cymrv un cyfieith-
iad ond hwn o'r Sahnau, prin y gallasent <lderbyn nemawr yn fwy o les oddi
wrtliynt na phe gadawsid hwynt yn yr Hcbraeg gyssefin. Ameanodd y cad-
fard<l yn d<la, ac ymegniodd yn gale<l i ddwyn yr amcan i ben ; ac am hyny
teilynga ])arch ei gyd-gencdl : ond am wneutliur gwir ddaioni i werin C'ymni
trwy gyfrwng y fath wag orcliest, mae yn syn i neb anwesu y meddwl foil y
fath bcth fcwn cylch tobygolrwydd.]
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ac yng^ nghylch tri ar ddeg o rai ereill, a eilw efe yrx. ofer fesurau ; ac

ni allosid dodi arnynt onw cymhwysach. Mao ei gynghaneddion

yn fynych yn wael ac anamlwg ; ac am aceniad rlieolaidd, ni

wiw braidd edrych am dauo. Y mae y dull yn gaeth ac afrwydd

yn gyfi'redinol, a'r caothdor liwnw yn cael ei cliwanegu rai gweith-

iau, trwy gadw at yr un brifodl drwy y Salm i gyd, megys yn
Salman ix, xx, xlvii, xlviii, Ixiii, &c.

;
yr hyn, er ei ibd yn mwyhau

yr orchest, sydd yn pori fod y gan yn unffiirf a diflas, ac nid yw yr

orchest o ddim gwerth.*
Gellir chwanegu fod amrai G3nnry yn gwasanaethu ar longau y

frenines y pryd hyny, pan oedd rhyfel rh\vTig y frenines a Spaen.

Mewn ysgrif o farddoniaeth, o gasgliad y Parch. Mr. Bulkeley, o'r

Bryn Du, ym Mon, y mae can o * Hanes Bagad o Gymry, a aeth-

ant'yn amser y Frenines EHzabeth, trwy ei gorchymmyn hi, i'r

Gorllewin India, i ddial ar, ac i anrheithio'r Hispaonwyr.' Golyg-

edig gan y Cadraglaw Peilyn, 1570. ' Enwau y Cymry yw,
* Captain Belings, Captain Boberts, a Lieutenants Salisbury a Peiljna,

Sergeant Hughes, Hugh Middleton.'f

2. 'Ehann o Psalmae Dafydd Brophwyd, Jw canu ar 61 y don

arferedig yn Eglwys Loegr.

Sunon Stafford a'i Printiodd yn Llunden dros T. S. 1603.'

Y T. S. yma oedd Thomas Salisbury, yr hwn a gyhoeddodd
gynghaneddiad William Middleton o'r Salmau. Y mae iddo Pag-
ymadrodd yn Gymraeg gan Edward Kyffin. Tair Salm ar ddeg a
gynnwysir yn y * Rliann ' hon. Diwedda y llyfr fel y canlyn :

—

* Terfyn ar hyn : hyd oni threfno Duw Gymmorth ymhellach.' Ef
allai fod y ddau ddiweddaf hyn yn gyd-gyhoeddedig a'u gilydd, o
blegid ceir hwynt yn gyd-rwymedig. Ymddengys mai Syr Thomas
Salesbury, yr ail farwnig, o Leweni, ger Dinbych, oedd hwn, a mab
Syr Henry Salesbury, a Hester, merch i Syr Thomas ^Middleton,

Barg., o GasteU y Waen. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Rhydychain,
a dywed AVood, gan fod ganddo awenyddiaeth, iddo ymarfer Uawer
yn y modd hyny. Efe a briodasai Hester, merch Syr Edward
Tirrell, o Thorton, a bu farw yn 16434
Dywed Morus Cyffin, o'r Glasgoed, Llansilin, mai ' gwaith.

rheidiol iawn fyddai troi y Psalmau i gynghanedd Gymraeg : nid i

gynglianedd Englyn, nac Awdl, na Cli>"wydd, nac i fath }ti y byd
ar gerdd blethedig ; herwydd felly ni ellir troi na'r Psalmau na dim
arall yn gywir. Eithr i'r fath fesur a thon cynghauedd ag sydd
g3Tnmeradwy ym mhob gwlad a ddiwygiwj'd trwy dderbjTiiad

dysgleirdeb yr Efengyl : ac fal y gwelir 3m y Seisonaeg, Scot-iaith,

Ffrangaeg, iaith Gormania, iaith Itali, a'r cyfryw ; fal y gaUo *r

Traethodydd, 1852, t. 179.

f Uythyr H. Thomas at y Parch. P. B. Wilhams, yn y Camh. Quart. Mag.
cyf. ii. t. 3oG. [Ymddeugys mai gwr lleyg, ac nid gwr ll^n, oedd 'Wiliam
Bwlclai o'r Bryuddu jtu Mou, Esq.* Gwel y Diddanvxh TeiUuaidil, arg. 1763,

t. 111.]

t Burke's Baronetage.
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bobl ganu i gyd ar unwaith yn yr Eglwys : yr hjn beth a fyddai

ddifyrwcli a dyddanwcb nefawl iddynt yn y Llan a cbartref.*

Ycliwanegai, ' Petai genyf y seibiant a'r bamdden sydd gan lawer,

cyntaf peth a cbwannocaf poen a gymmerwn i arnaf, fyddai tueddu
at hyn o waitb, ar ol cydsiarad a dysgedigion Cymru yng ngbylch
pa ddull ar gynghanedd a dybid oreu a cbymmesuraf i byn o dduw-
ioldeb.'* Nid ydys yn deall i Morus Cyffin gael yr bamdden bono,

ond ymddengys fod un arall o'r teulu, ef allai brawd i Morus,
o'r enw Edward Cyffin, a'i feddwl wedi ei droi y ffordd bono, a'i

ffirwytb yw y llyfr ucbod. Y mae yn ei ragflaenu ragymadrodd

—

* At fy ngbaredigion wMd-wyr y sawl a garant Ogoniant yr Ar-
glwydd, ag ymgeiedd eu gwlad-iaitb,' a'r bwn sydd yn nodedig o
ddymunol, ac yn terfynu,— * Yr eiddocb iV orcbymmyn yn-Cbrist

lesu: Edward Kyffin.' Gan fod bwn wedi ei ddarlunio yn ddi-

weddar, a'r rbagymadrodd tlws befyd wedi ei roddi ar yr un pryd,

ni raid manylu yma.f

3. * Itinerarium Cambria), &c. Frankfort, 1603.' Unplyg.

[Ehan (sef y 9fed) yw hwn o rif 4, sef y gwaith nesaf a gofnodir ; ac ni

ddylesid ei osod i lawr ar ei ben ei hun.]

4. ^ Anglia, Normannica, Hibernica, Cambrica, a veteribus Scripta,

Gul. Camdeno, Asserus Menivensis, de iEfredi rebus ; Thomso Wal-

singbam. Hist. Ang. ; Ypodigmse Neusbria3, per Tbo. de Walsing-

bam ; Itinerarium Cambree Auctore Sylv. Giraldo Cambrense, cum

annotationibus D. PoveH. Frankford. 1603.'

Gwabanol argraf&adau yw y rbai ucbod o waitb Gildas a tbeitb-

iau W. Camden, gyda gwabaniaeth eglurhaol gan y Golygwyr. Cy-

boeddwyd ef befyd, gyda llawer iawn o chwanegiadau, yn 1806, o

dan olygiad Syr Eicbard Colt Hoare, Barg. F.R.S., F.A.S.J

[Yn y modd uchod, yn anu-yfus iawn, y rhoddir yr enw gan yr awdwr ; ond,

yn gywir, fel hyn y mae :

—

* Anglica, Normannica, Hibernica, Cambrica, a Veteribus Scripta.'

Francofurti, 1602 & 1603, fol.

CynnwyB y gyfrol hon y mSn weithiau canlynol, o'r riiai canfyddir fod amryw
yn dal cyssylltiad a Ohymru :—

1. * Asser de Rebus gestis .^Elfredi Regis.'

Adgyhoeddiad o argraffiad yr Archesgob Parker (y rhifyn d.f. 1574), gyda
chyweirion. Gweler hefyd rif 11, d.f. 1722.

2. ' Fragmentum de Guilhelmo Conquestore.'

Dam wedi ei dynu allan o waith Ordericus Vitalis, mewn perthynas i farw-

olaetli y Goresgynydd.
3. Chronica Thomaj Walsingham quondam monachi S. Albani.'

Cyrhaedd y brud hwn o b.a. 1273 hyd 1422.

4. ' Ypodigma Neustriii', per Th. de Walsingham.'

Uetholion o waith ysgrifenwyr ereill yw hwn gan mwyaf oil.

* ' Anerch ' M. Kyffin, o flacn Diffynkul Ffydd Ejlmjs Loegr^ 1594.

t Traethodydd, 1852, t. 243-45.

t Gwel 1590; 1C02. [Gwaith gwahanol yw hwn i'r un a gofnotlir d.f. 1590 ;

ac nid ocs dim a fyno A, 'gwaith CJiklas,' na 'theithiau ( umdcn.' Gwaith

Oiraldus yn unig a gyhuuddwyd gan Syr R. C. lloarc yn 1806. J
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6. • Vita et Mora Eltlwardi ri. Rcgia Anglito, conBcrlpta a Thojna de la

Moor.'
C. * Wilhelmus Geraeticeusis de Ducum Nonnannorum gestis.'

7. ' Topograpliia Hiberuia.*, auctore (Jiraldo Caiubrense.*
8. 'Expugiiatio Hibeniia;, sive Hiatoria Vaticiualis Silvestris Giraldi

Cambreusis,
9. * Itinerarium Oambriie, sou Laboriosa) BaMuiiii Cantuariensis Archiepiscopi

per Walliam Legatioiiis accurata descriptio, auctore Silvest. Giraldo Cam-
urense.'
Rhydd bancs am bererindod yr Archesgob Baldwin i Gymru i ])regcthu

Rhyfel y Groea ; a chyunwys ddarluuiad o'r wlad, chwoman, gwyrthiau,
haneayiiau, hanes anianol, a rliyw ychydig mewn ixjrthynas i'r Croesodau.
Cyd-doithiai (Jurallt il'r Archesgob drwy Gymru ar yr aclilysur hwn. Ar-
gratiiad diweddarach yw o rif 2, d.f. 1585.

10. 'Cambrian Descriptio, auctore Sil. Giraldo Camb reuse.'
Ymddangosasai hwn or blaen (rhif 3, d.f. 1585) dan olygiad y Dr. Powel.

Cyllwynir y gwaith hwn o eiddo Gerallt i'r Archesgob Stephan Langton ; ni

chynnwys oml ychydig iawii o ddefnydd hanesol oddi eitiir yr achau ar y
declireu, er mai hanesol y cyfrifir yr holl gyfrol y cyhoeddwyd ef ynddi.

f"^^dygydd y gyfrol hon ydoedd Gwilym Camden, awdwr y ' Britannia ;' a
gelwir hi yn gytl'rediu, ' Casgliad Camden.']

5. ^ * An Ancient Survey of Pen Maen Mawr, North. Wales, of

the Time of Charles the First, containing curious notices of Priest-

holme, Aber, Penmaenmawr, and the ancient ruins, Conway, &c.'

[London, 1859, Svo.]

Mewn hen lawysgrif yr oedd hwn hyd y fl. 1859, pryd y darfu i

Mr. J. E. Adlard gyhoeddi argraffiad o 30 cyfargraff yn unig.*

[Mr. J. O. Haliwel a barodd argrafFu yr hen weithyn hwu ; Mr. Adlard
oedd y cyhoeddwr.]

6. ^ * A Welch Payte to spare Provender : or, a Looking beake

vpou the Time. By Thomas Powell. London, 1603.*

Llyfryn o 16 dalen 4plyg ydyw hwn.

1604.

1 .
* The Genealogy of the High and Mighty Monarch James, by

tlie Grace of God King of Great Brittayne, &c. with, his lineall

Descent from North, by divers direct lines to Brutus, first Inliabiter

of this lie of Brittayne ; and from him to Cadwalader, the Last

King of the Brittish bloud ; and from thence Sundry wayes to his

Majesty ; wherein is playnly shewed his rightfuU Title, by la^^'full

Descent from the said Cadwalader, as well to the Kingdomo of

* [Os yn y fl. 1859 yr argraffwyd y gwaith gyiitaf, ni ddylasid ei gyfleu yma
yni udilith y llyfrau a argratVwyd yn neclireu y 17fed ganrif ; o blegid cofres
amseryddol o lyfrau anjntjf'cdiy yw y gwaith sy genym mewn Uaw. Ond y
niae wedi ei gofuoiU amryw tiynyddoedd yn rhy gynnar, hyd yn oed gyda
golwg ar amser ei (ji/fanmddiad ; canys yii y tlwyddjni 1625 y dechreuo<ld
Siarls I. deyrnivsu ; a rhaid mai rhyw amser wedi hyuy y cafoild ei ysgrifenu.
Torfyuyglwj'd y brenin aulfodus hwuw, fcl y gwyddys, yu y 11. 1G49. Cym-
hai-or rhif 5, d.f. 1587-]
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Brittaine, as to the Principalities of North-wales and South-wales

;

together with a briefe Cronologie of the memorable Acts of the

Famouse men touched in this Genealogy, & what time they were.

Where also is handled the worthy descent of his Majesties an-

cestour Owen Tudyr, and his Affinity with most of the Greatest

Princes of Christenedome. "With many other maters worthy of

Note. By George Owen Hari, Parson of Whit Church, in

Kemeis.'

[London, 1604, 4to.]

Y WTiitchurch uchod a elwir yn Gymraeg Llan Tre' Howel,* yr
hwn sy blwyf ger Solfach, yn eithaf gorllewin sir Benfro. Gelwir
yr awdwr yn gyffredin yn Geoege Owen. Yr oedd yn dal sefyllfa

urddasol yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi. Yr oedd hefyd yn berson
Llanfiliangel [Penbedw]. Y mae Theo. Jones, yn ei * History of
Breconshire,'' a Fenton, yn * History of Pemlroheshire,'' yn gwneyd
defnydd mawr o'r awdwr hwn. Yr oedd yn awdwr gwaith arall,

o'r enw * The Well Spryng of True JVbhilitie ;' ond ni ellais gael
Bicrw;y'dd -i hwnw erioed gael ei gyhoeddi. Efe a adwaenid yn
gyffredin wrth yr enw 'George Owen Harri,' ond efe ei hun a
ysgrifenai, o leiaf feUy yr arwyddodd Hnach ei achau i Lewis Dwnn,
yn 1597, yn 'George Owen, Clerk,' ond yn yr achau geilw ei hun
' Georg. ap Owain, Person Penbedw a'r Eglwys Wen ;' a'i dad oedd
Owain ab Harri o Lan EUi, yr hwn yntau oedd fab i Harri ab
Owain, o'r un lie, yr hwn oedd yntau yn fab i Owain ab leuan o'r

un He, ac yntau yn fab i leuan ab Henri ab Pichart ab Gwhafet
ab Einion ab Llywarch ab Cynhaethwy ab Gwrwared ab Seissyllt

ab Ehun ab Llyv\^arch ab Ehyrid ab Mor ab Pasgen, brenin Gwyr,
ab Urien Rheged, brenin Gwyr.

2. ' Eemains of a greater work concerning Britain, the Inhabi-

tants thereof, their Languages, Names, Surnames, Empresses, wise

Speeches, Poesies, and Epitaphs.'

Casgliad yw hwn o'r pethau a hysbyswyd i'r enwog W. Camden,
tra yr oedd yn casglu defnyddiau ei * Britannia.

'f

1605.

^ < Ordovicis Britanni, Davidis F. Disputationum Theologicarum

et scholasticarum de Antichristo et ejus Ecclesia Libri duo.

Gabrielis Powelli.

Londini, 1605.'

* [Trc<jro('8 y gelwir WhUchurcJi gaai Gyiury y wlad oddi amgylch iJdi ; ac ni

wyddyH yuo ddim am 'Lan tre' Howel.' Cwelir uchod fod (I. Owen Harri ei

hun yn galw y lie yn Eijimja Wen. Y mae eglwys a phlwyf Llan Jlywet yn
yr un gyumiydogaetli.J

t Jones's Biographical Dictionary. Gwel rhif 2, 1586 ; 1690 ; 1602 ; a rhif

4. 1603.
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Gabriel Powolydoodd fab i'r Dr. Dafydd Powel, ficer Rhiwabon
(rhif 1, d.f. 1584).

[Nia gwydclya yn iawn pa heth i'w wneuthur o'r enw uchotl. Cyhoeddodd
Gabriel Powel yii y tl. 1G(K), lyfr o'r enw— ' DUputnfioneft Theolotjicce de Anti-

christo et ejim EcdeAia ;^ ac yn yr un flwyddyn waith arall yn dwyn yr enw

—

* De Adiaphoris Thesen Theolotjicfe et Schohintka' ;' yr hwn a gyhoeddwj-d yn
Seisoneg yn 1607. Gweler Williams's Eminent Welshmen, d.g. Nia dylai enw
yr awdwr sefyll, mcgya y mae uchod, ar ei ben ei hun, heb un cyssylltiad

rhyngddo a'r ymatlrmld blaenorol neu ganlynol.

Gabriel Ponvel ydoedd drydydd mab y Dr. Powel, a ganed ef yn Rliiw-

abon yn 1575. Aeth i Goleg lesu, Rhydychain, yn 1592, cymmerodd radd
Baglor y Celfyddydau ; ac yna gadawodd y brifysgol am beth amser ; ond
dychwelotld yno cyii hir drachefn. Cyhoeddodd lawer o lyfrau dysgetlig, o'r

sawl ceir enwau un ar ddeg yn Williams's A'/;it«pn^ Welshmen, d.g. Tynoild ei

ddysg, a'i enwogrwydd lel awdwr, aylw y Dr. Rhisiart Vaughan, esgob
Llundain, yr hwn a'i cymmerodd ef i'w deulu, ac a'i penodo<ld yn gaplan iddo

;

a buasai, me<ldir, yn gwneuthyr llawer drosto, pe buasai byw ; ond bu farw yr
eagob a'i gaplan hefyd o fewn corff yr un flwyddyn, sef 1607.]

1606.

1. * Pregethau a osodwyd aUan frwy awdurdod i'w darllein

ymhob Eglwys blwyf a phob capel er adailadaotli i'r bobl annysced-

ig. Gwedi eu troi i'r iaitli Gymeraeg drwy waith Edward lames.

Robert Barker printiwr i odidawgaf fawrhydi y Brenin ai

Printiodd yn Llundain. Anno Dom. 1606.' [4piyg bychan.]

Ll}4r yr ITomiliau* yw yr ucbod, yr hwn a ystyrir fel safon

athrawiaeth Eglwys Lcegr yn amser y Diwygiad.f Gan fod yr
hen argraffiad hwn yn brin iawn, a bod cryn gyfnewidiad wedi ei

wneyd yn ei sillebiaeth yn jt argraffiad a roddwyd allan yn Nol-
gellaii, yn y ganrif hon, dan olygiad y diweddar Barch. John
Roberts, o Dremeirchion, j ar derfyTi siroedd Dinbych a Fflint—^yr

unig un ar ol yr argraffiad henafol hwn—byddai jti briodol rhoddi
esiampl o bono yn ei hen ddiwyg, yr hyn a wneir o ddiwedd jt ail

ran o'r bregeth am Gadwedigaeth Dyn :

—

* Megis nad hyn yw gwir ystyr yr athrawaeth ymma : yr ydys yn

* [Yn y cyfieithiad hwn rhenir yr ail lyfr yn ddau, a thrwy hyny gwneuthur
tri llyfr, yn lie dau fel yn y Seisoneg. Dechreu >t ail lyfr fel hyn :—U ' Yr ail

rhan o Lyfr yr Homiliau neu'r Pregethau ;' a'r drydedd yn llyn :
—

' Y drj'dedd
ran o lyfr y Pregethau cyhoedd. ' Y mae y gT;\aith oil, o<lai eithr penawd y
pregethau, y rhed-destynau, a ' baiau ' y wasg ar y diwedd, mev^ni llythyren
ddu led fras a darllenadwy. Y mae y llyfr hwn bellach yn dra phrin, yn en-
wedig cyfargraffau perffaith o bono.]

+ [Nid ystyriwyd yr Homiliau erioed yn safon athrawiaeth yr Eglwys. Bam
yr Eglwya am danynt yw, eu bod * yn cymiwys Atlirawiaeth dduwiol ac iach-
us, ac angenrheidiol i'r amserau hyn' (1562)...'am hjTiy yr ydym yn barnu
fod eu darllen hwy yn yr Eglwysi gan y Gweinidogion, yn ddiesgeulus, ac yn
llawn llythyr, fel y gallo'r bobl eu deall.'

—

Erthiffjl xxxv.]

dig
gellir mown un modd eu hystyried yn atlgj'hoe<ldiatlau o'r argrafliad cyssefin.]
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ein cyfiawnhau ni yn rhad, lieb weithredoedd, neu fe'n cyfiawnhau'r
ni trwy ffydd ynghrist yn vnic : nid yw yr ystyr, meddaf, mai'n
gorchwyl ni yn credu ynghrist, neu ffydd Grrist yr hon sydd ynom
ni, sydd yn ein cyfiawnhau ni, ac yn haeddu ini gyfiawnhad (o

herwydd ni byddai bynny onid ein cyfrif ein hunain yn gyfiawn
drwy ryw weithred neu rinwedd ynom ni ein hunain. Ond gwir
ystyr a meddwl yr athrawaeth hon, yw, er ein bod ni'n gwrando
gwir air Duw, ac yn ei gredu, er bod ynom ffydd, gobaith, cariad,

etifeirwch, ac ofn Duw ac er ein bod ni yn gwneuthyr llawer o
weithredoedd da, etto rhaid ini ymwrthod a holl haeddlant y rhin-

weddau ymma, ffydd, gobaith, a chariad, a phob rhinweddau a
daionus weithredoedd eraill ar a wnaethom, a wnawm, neu a allon eu
gwneuthur, megis pethau o lawer yn rhy weinion, yn rhy analluog,

ac yn rhy anghyflawn i haeddu ini ollyngdod o'n pechodau, a chyf-

iawnhad, ac am hynny rhaid ini ymddiried, yn vnic ynnhrugaredd
Duw, a'r aberth a wnaeth ein Archoffeiriad, a'n ceidwad Christ

lesu mab Duw a offrymmodd ef vnwaith drosom ni ar y groes, i

hebrwng ini trwy hynny rad Duw a gollyngdod, cystadl o'n dech-
reuol bechodau, cyn bedydd, ac o'n pechodau gweithredol, y rhai a
wnaethom ar ol bedydd, os ni a wir etifarhawn, ac a drown yn ddi-

ragrith atto fe. Fal er rhinweddoled, ac er duwioled oedd loan
fedyddiwr, etto yn hyn o beth, am faddeuant pechodau, fe ddan-
fonodd y bobl oddiwrtho ei hun, ac 4u danfonodd hwy at Grist,

gan ddywedyd, wele oen Duw yr hwn sydd yn tynnu ymaith bech-
odau 'r byd : felly er maint ac er duwioled rhinwedd yw bywiol
ffydd, etto y mae hi yn ein danfon oddiwrthem ein hunain, ac yn ein

gollwng, ac yn ein gyrru ni at Grist, i gael yn vnic gantho fe

olljrngdod o'n pechodau neu gj^awnhad : fal y mae ein ffydd ni

ynghrist, megis yn dywedyd wrthym ni fal hyn, Nid myfi sydd yn
tynnu eieh pechodau chwi ymmaith, onid Christ yn vnic ac atto ef

yn vnic y danfonaf chwi er mwyn hynny, gan ymwi'thod mewn hyn o

beth 4'ch holl rhinweddau da, gairiau, meddyliau, a gweithredoedd,

a chan osod a dodi eich ymddiried ynghrist yn vnic.'*

[Nid ymdden^s fod ar gael ddim o hanes Edward James, cyfieithydd hy-

barch yr Homiliau i iaith y Cymry. Er gwasanaethu o hono ei genedlaeth raor

rhagorol, nis gwyddys pa le na pha bryd y ganwyd ef, nac y bu farw ; ac nid

oes un sicrwydd pa un ai gwr 116n ai gwr lleyg ydoedd. Ni cheir mo'i enw
mewn un geiriadur biigraffiadol, ac nid oes un gi-amadegydd na geirlyfrwT wedi
dyfynu cymuiaint a llinell o'i waith. Y mae ei gyiieitliiad o'r Homiliau yn
gyfieithiad rhagorol dros ben, ac yn teilyngu sylw, jse na bai ond ermwyn ei briod-

wedd wir Gymreig yn unig. A mae lie i farnu, gyda chryn ddilysrwydd, Avrth

ambell ymadrcKld, ffurf rhai geiriau, ac ychydig neillduoldeb yn yr ieitliwedd, mai
gwr o'r Deheudir ytloedd y cyfieithydd clodwiw. Saif Edward James ar orsaf

uchel, fel gwasanaethwr ei gyd-genedl, yn ymyl Gwilym Salsbri, yr Esgob
Morgan, a'r Esgob Parri ; ac fel ysgrifenwr Cymraog dilediaith, nid yw yn ail

i un o honynt.]

2. ^loannis Audoeni Epigrammata.*

Londini, 1606, 8vo.

Hwn yw yr argraifiad cjmtaf o Bennillion Lladin John Owen.

* [Llyfr Cyntaf, t. 33.]
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JojTs Owes ydoedd drydydd mab i Thomas Owen, Tswain, o*r

Plas Du, ym mhlwyf Llanarmon, p^er Pwllheli, yn sir Gaernarfon.

Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Ysgol Westminster, a Phrifysgol Rhyd-
yehain, lie y cyrhaeddodd y radd o B.C.L. ; ac wedi hyny bu yn
cadw ysgol ym mhlwvf Troleeh, yn sir Fynwy, hyd nes, yn 1694, y
cafodd ei ddowis yn athraw Ysgol Rydd Warwig. Gwnaeth ei

Englynion Lladin ef yn boblogaidd iawn fel bardd : ond ymddengys
mai tlawd ydoedd ar hyd ei oes, fel y boirdd yn gyffredin. Yr oedd
yn digio 11awer wrth ddywedyd ei feddwl yn rhy gras-finiog. Dy-
wedir iddo felly ddigio ewythr cjrfoethog iddo, fel y gadawodd ef

allan o'i ewyllys diweddaf. Tynodd Eglwys Rhiifain hefyd yn ei

ben, fel y eollfarnwyd ei lyfr.* Bu farw yn 1622, a ehladdwyd
ef yn Eglwys Gadeiriol St. Paul, ar draul ei gar, yr Arch-
esgob John Williams, ac ar haelioni yr hwn yr oedd yn ym-
ddibynu fwyaf yn ei fywyd. Cyfieithwyd ei englynion i*r

Seisonaeg, y Ffrancaeg, a'r Yspaeneg.

3. % * Victoria Christiana. Concio ad Clerum, habita Oxonii,

anno 1591, edita et inscripta Nov. Gul. Herberto, turn Cardidise

despotae, nimc Pembrochiae Cometi. Londoni, 1606.'

4. ^ * Acte for the new makinge vp and keeping in reparation of

Chepstowe Bridge.

London, Imprinted by Eobert Barker, 1606.*

C>mhwysa y sypyn oil 25 o Actau ereiU—^un hen iawn iawn o
berthjTias i Welche Cottons ; yr hanes hynafam gotwm a wyddom sydd
ar gael.f

5. [Historic of Great Britannic, declaring the Successe of Times
and Affaires in that Island, from the Romans' first entrance, with

Account of the Warres upon the Ancient Inliabitants of South and
North Wales, the Overthrowe of Caractacus, their Captaine, the

Subdueing of the Isle of Anglesey, the doctrine and manners of the

religious Druids,' &c.

London, 1606, 4to.]:]

1607.

1. *Yr Athrawiaeth am Weddi. Gan John Prideaux, Esgob
Caerwrangon.'

Dywedir mai 'William Salbri, Esc.,' a barai y llj-fr hwn ym
rint.' Pan oeddid yn son am y Dr. Morgan a'i gjTinorthwywyr yng
nghyfieithiad y Boibl, yn 1588, dywedwyd fod Salesbuiy wedimarw

* r Brython, iv. 421.

t Helton's Catcdogtie.

X Thomas Arthur's Catalogue, Nov. 1866i

11
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er ys blynyddau.* Y mae yn rhaid, gan hyny, mai wrth ^barai y
llyfr hwn ym rint,' y deallir iddo ei adael yn barod i'w argraffu, ac
nid iddo ef ei bun olygu yr argraffiad ; neu fod y llyfr bwn ychydig
yn rby bell yma : eto, pe buasai yn gynnaracb. ni buasai yn amser
Grnfifydd a William^PMHp ; canys y mae yn gyssylltiol a'r llyfr

—

*EHglynion o fawl i'r Awdwr,' &c., gan * Otr. a Wi. Pbilip.* Yr
awdwr,
Y Dr. John Pbideatjx, a anwyd jm. mbentref Stafford,

ym mblwyf Hartfford, yn Nyfaaint, yr 17fed oFedi, 1578. Cafodd
ei ddysgeidiaetb fel bacbgen tlawd, yng Ngboleg Ecseter, Ebyd-
ycbain, lie y cyrhaeddodd ei B.C. Gan ei fod yn ysgolbaig enwog,
gwnaed ef yn B.D., ac yn ganlynol yn D.D. Yr oedd eyn byn
wedi cael rbeitboriaetb y Coleg. Yn 1615 cafodd ganoniaetb
Eglwys Grist, a pbersoniaetb Ewelm, yn sir Ebydycbain, ac wedi
byny gwnaed ef yn rbaglywydd y Coleg. Yn 1641, dyrcbafwyd ef
i Esgobaetb Caerwrangon, oddi wrtb yr bon ni dderbyniodd ddim
elw, gan i'r Senedd ddiddymu esgobyddiaetb, yr byn a'i dygodd ef i

dlodi mawr. Ysgrifenodd a cbyboeddodd amrai lyfrau—tua 18 neu
20 o wabanol fatbau bycbain, yn Lladin ac yn Seisonaeg, beb law tua
32 o bregetbau. Ymddengys mai y llyfr o'i waitb a elwir
* JSncholoffia, or Doctrine of Practical Prayer,' ydoedd y llyfr bwn,
yr bwn a gyboeddwyd yn Gymraeg wedi byn, wrtb yr enw ucbod,
o gjrfieitbiad Eow. Yaugban.f Bu yr awdwr farw yn nby ei fab
yng ngbyfraitb, y Dr. H. Sutton, yn Bredon, sir Gaerwrangon, yn
1650, yn 72 oed.J

2. 'loannis Stradlingi Epigrammatum Libri Qvatvor.

Londini, Impensis Geo. Bisbop & loannis Norton, 1607.'

Yr oedd y Syr Jobn bwn yn fab i Ffrancis, ac wyr i Harri Strad-

ling, ac yn ben ewytbr i Syr Edward, § noddwr y Dr. ' John Davys

'

Pbys. Efe a anwyd yn St. George, ger Bristol ; ond dywed awdurdod
arall mai yng Ngbastell St. Donat's, yn sir Forganwg, y ganwyd ef

yn 1563. Cafodd ei ddysgeidiaetb yng Ngboleg Brasennose, Rhyd-
ycbain, a cbymmerodd ei raddau yn Neuadd Magdalen, yn 1583.

Cyfrifid ef yn ysgolbaig angbyffredin. Wedi teitliio ar y cyfandir,

aetb i efrydu y gyfraitb. Pan oedd yn Llundain, daetb jn ad-

* [Dangoswyd mewii nod (t. 19), ei bod yn dra thebygol fod W. Salsbri yn.

fyw pan gyhoeddodd yr Esgob Morgan ei gyfieithiad o'r Hen Destament yn
1588 ; er yn ddiau ei fod wedi marw cyn ymddangosiad y gwaith a gofnodir

dan y flwyddyn hon.]

t Gwel rhif 6, d.f. 1715.

t Wood's A thence Oxonienses, vol. ii. pp. G8-71 ; Jones's Christian Biographi-

cal Dictionary,

§ [Harri Stradling, ac nid S5rr John Stradling, ydoedd yn hen e\nrthr i Syr
Edward Stradling, noddwr y Dr. Rhys. Dau gefndor oedd Syr John a Syr
Edward. fJwolrlnfl, d.f. 1592 (nod. t. (57). Gyfieithiad (ychydig yn nnghywir)
yw yr ymadrodd o Williams's Eminent WeUhmen, d.g. lie y dywodir:— * bir John
Stradling was the son of Francis and grandson of Harry Stradling, who was
great uncle to Sir Edward Stradling.']
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nabydduB 4*r personau a enwir eto, ac ereiU. Y gwaith cyntaf a
gyhoeddodd oodd * De Vita et Morto Contemnenda, ' yr hwn a ar-
gi-afTwyd yn FfranelTort, 1595. C^iinwys y gwaitli Lonnillion at
* Clarisissimum Dracum;' at *Io. Dauidem Rhesuin '

(
= Sioii Dafydd

Rhys, awdwr y Gramadog Cymraog) ; at * Tlio. Loysonum medieum
BathonionsoTn '

( = Thos. Leyson, moddyg yn y Batli); a phonniUion
ereill ar * Meth a MethegJyn ' y Doctor liwn, &e., «S:c. Y mae y
pennillioii yn anerehedig gan mwyaf at ei gyfeillion yn sir Forgan-
wg. Cafodd ei urddo yn farchog yn 1608. Ar farwolaeth ei

ewythr, 8yr Edward, yn 1609, daeth i feddiant o'r etifeddiaeth.

Urddwyd ef yn fai-chog yn 1611. Yn 1625, dewiswyd ef yn farch-
og sir Forganwg. Bu farw Medi 11, 1637, yn 73 oed.*

3. * God's "Warning to his people of England, by the great over-

flowing of waters or floudes, lately happened in South Wales, and
many other places : wherein is described the great losses and won-
derful damages that happened thereby ; by the drowning of many
townes and villages, to the utter undoing of many thousandes of

people.*

London, 1607. 4to.

4. [Epigrammatum loannis Owen, Cambro-Britanni, Ad
Excellentissimam Horoinam, D. Arbellam Stuai't, Liber Singularis.

Editio Prima.

Londini, Ex officina Himifredi Lownes, sumtibus Simonis
Waterson. 1607.' 12mo.

Yr un y cyflwynir y llyfr hwn iddi ydoedd yr anifodus Arglwyddes
Arabella Stuart, yr bon a elwir yn gyffreain yr 'Arglwyddes Arabella,' Y
bendetiges hon ydoedd uni^ blentjna Charles Stuart, larll Lennocs, brawd i Henri
Daniley, priod Mari (bremnes Ysgotland), a thad lago i, ac felly yroedd hi yn
gyfnither i'r breniu hwnw. Yr oedd y Stuartiaid yn eiddigiis iawn o honi, ac
aufyiiych y goildetid iddi rtxlio yn rhydd. Yn IGIO i}riododd yn guddiadan il

William Seymour, wyr larll Hertftord. Tynodd hyn arni wg y brenin, a
chareharwyd hi yn Lambeth, a'i gwr yn y Twr. Amcanasant ddiano o'u
carcliar, a llwyddcKld Seymour i gyrhaedd y cyfandir ; ond daUwj'd ei gyd-
wedd anffodua, a chareharwyd hi yn gaeth nyd ddydd ei marwolaeth, yrnyn
a barodd iddi orphwyllo. Bu farvv Medi 27, 1G15, yn 38 oed.]

1608.

*Merlini Ambrosii Britanni Prophetia Anglicana & Romana.*

Francofurti, mdcviii.

Prophwydoliaethau Myrddin yn Lladin ydyw, wedi ei argraffu

yn Ffranctfort, yn Germani.

[Y mae yr awdwr yn ysgrifenu enw y llyfr blaenorol nior hynod anghywir,
ac anuhebyg i Ladin, fel nad oea genyf end bamu mai rhywbeth teby^ i'r nn
uchod yw ei wir enwad. Nis gwn a ymddangosodd Prophwydohaethau

* Wood's Athen. Oxon. vol. ii. pp. 68-71 ; Traheme's Stradling Comspon-
dence; Colyn Dolphin; Williams's Eminent Welshmen; Jones's Christ. Biog.

Die*.
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Myrddin yn y Lladin yn y flwyddyn hon yn Ffrancfifort, ond cylioeddwyd yno
argraffiad Almaemg o honynt o fewn y flwyddyn dan sylw, dan yr enw can-
lynol :

—

* Weissengnugen Merlina mit einem Kommentar des Alanus ab Insulis.

'

Yr oedd Propliwydoliaetliau Mjrrddin yn hynod boblogaidd am oesoedd
lawer ar Gyfandir Ewrop yn gystal ag yn y deyrnas bon. Ymddangosodd ar-

graffiad o bonynt, yn y Ffrancaeg, yn Paris, yn y fl. 1498 a 1528 ; yn Seisoneg,

yn Llundain, yn 1529 a 1533, a tbracbefn yn 1641 a 1658 ; ac yn Edinbwrg, yn
1615 ;

yn yr Italaeg, yn 1539 ;
yn Lladin, yn Venis, yn 1554 ; ac yn yr

Almaeneg, megys y crybwyllwyd, yn 1608.]

1609.

1

.

* Crynliodeb o addysg Cristionogawl, a Pospartbi Oatliolic ar ddeu-

ddeg pwnc y Ph.ydd a elwir y Gredo, hefyd ar weddi yr Arglwydd,

sef y Pader ar Gyfarchiad yr Angel, a elwir Ave Maria, yn ddiwedd-

af ar y Deg gair Deddf a elwir y deg gorchymyn. Gwedi i gyf-

ieitbu o'r Lladin i'r Grymeraeg, drwy ddyfal astudiaeth a llafur D.

Eosier Smith, o dref Llan Elwy, Atbraw o Theologyddiaeth,

megis ymddiddan ne ddialogiaitli rliwng y discibil a'r athraw.'

Y mae B. o flaen enw y cyfieithydd yn lie Dr. am Doctor^ fel y
gwelwyd am y Dr. Miles Coverdal o'r blaen.*

2. ['Mirrour for Magistrates, with the Variable Fortune and

TJnhappie Falles of such Princes as hath, happened since the

Conquest.'

London, 1609, 2_vols. 4to.

Cynnwys amryw o gyfeiriadau at banes Cymru; megys, Pa fodd y lladdwyd

y Brenin Morgan ym Morganwg; Pa fodd y deolwyd Cadwaladr gaji y Sacson-

iaid; Pa fodd y bu i Owain Glyndwrgael ei dwyllo gan brophwydoliaetbau gau,

ac yna cymmerwyd amo fod yn Dywysog Cymru, a cbael o bono ei erlyn gan y
Tywysog Henri o^oegrl i'r'mynyddoedd, lie y bu farw yn druenus o eisicA

yijiborthj a pbetbau cyffelyb.]

1610.

1. * Glamorganshire, with the situation of the chief towne of

Cardyff and ancient Llandaffe described, by John Speed. 1610.'

2. * Pembrokeshyre described, and the situations both of Pem-

broke and St. David's shewed in due form as they are taken by

John Speed. 1610.'

Rhif 2, d.f. 1595. [Yn hytracb talfyriad ydyw o Domimu% y gair Lladin

am ftl»tr ueu anjlunidd; a cbeir ef yn fynycb o tlaen euwau awduron ac

ereill nad oeddyrit iJdoetbqpaid. Mown oes ddiweddaracli, arferid Mr. yn

bvir gyflfredin o flaen euwau awdwyr. Yn rbif 4, d.f. 1607, caufyddir fod 2>.

yn cael ei arfer o flaen enw benyw (yr Arglwyddes Arabella Stuart), lie y mae yu
i&ynodi i>(mtna= arglwyddes, meistreSj Doneddiges.]
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3. *Tho Countio of Eadnor described, and the BhjTQ townes

sittuations. By John Speed. 1610.'

4. [*A Map of Merionethshire. By John Speed.*

Unplyg ma^vr.

Ar gefn yr hen diullen hon y mae dysgrifiad o'r gir, hanes y cyndrigolion, a
rheatr o'r treti a'r lleoedd inwyaf nodedig.J

5. [* A Map of the Principality of Wales, by John Speed.'

Unplyg mawr.

Cyiinwys olygfeydd o wahanol drefi yn y Dywysogaeth; megys Biwmares,
Caernarfon, Harlech, Aberteifi, Penfro, Caerfyrddin, Bangor, Ty Ddewi,
Llandaf, Llanelwy, Caerdydd, Aberhonddu, Maesyfed, Trefaldwyn, Fflint, a
Dinbych,]

6. ['Anglesey, antiently called Mona, described by John Speed.'

Unplyg mawr.

Un arall o hen dudleni Speed ; ar ei chefn y mae hanes yr hen drigolion, y
crefydd-dai, y prif dreti, a.r.c]

7. [* A Map of Carnarvonshire. By John Speed.'

At gefn y dudlen, ceir, f^l arferol, hanes y cyncirigoUon, a'r lleoedd hynotaf
yn y swj-dd.]

8. [* Cardiganshyre described. By John Speed.'

Tudlen unplyg o Geredigion; ar ei chefn ceir hanes y swydd, eihen drigolion,

y prif dreti, a'r lleoedd mwyaf hynod yuddi.]

9. [* A Map of Denbighshire. By John Speed.']

10. [* A Map of Flintshire. By John Speed.']

11. [*AMapo Carmarden, both Shyre and Town. By John
Speed.'

Unplyg mawr neu freninol.]

12. [* A Map of Breknoke, both Shyre and Towne. By John
Speed.'

Unplyg mawr ydyw, a'i gefn yn cynnwys y dyagrifiadau arferol yn nhudleni
Speed.]

13. [*A Map of Monmouthshire. By John Speed.*

Unplyg mawr.]

14. [* A Map of Montgomeryshire. By John Speed.']

15. * Description of the Counties of Wales, from Holland's editioii

of Camden,' 1610.

16. ['Gildffide Excidio et Conquestu Britannia) Epistola.'

Parisiis, 1610.
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Adffyhoeddiad ydoedd hwn o argraffiad anghywir ac ammherffaith Polydor
Vergii (Llimdain, 1525), yr hwn oedd y cyntaf oil a argraflFwyd. Gweler tu-

dalen 9 ; a chymharer rhif 6, d.f. 1587. Ymddangosodd yr argraffiad hwn yn

y gwaith o elwir * Bibliotheca Patrum ' =Llyfrgell y Tadau.]

1611.

1. * Catechism Petrus Canisius, yr liwii a gyfieitliiwyd yn Q-ym-

raeg gann D. Rosier Smyth, S.Th.D. o Dref Lanelweu, 1611,

ac a brintiwyd yn ninas Paris.'

* Y mae un peth. tra nodedig yn perthyn i'r llyfr hwn. Argraff-

vryd ef d'r un llythyren a Gramadeg y Dr. Grufiydd Eoberts. Cry-

bwylla y Dr. Smyth am y Doethor Poberts, a'i fod yn byw ym
Milan ; ac y mae y llythyren yn dangos gael o'r G-ramadeg ei ar-

graffu ar y cyfandir ; ond pa un ai ym Milan, yn yr Ital, ai yn Paris,

yn Ffrainc, nis gellir yn hawdd benderfynu, o blegid yn Paris, ac

nid ym. Milan, yr argraflPwyd * Catechism ' Smyth, a hyny 4'r un
llythyrenau ag yr argraffwyd y Gramadeg 4 hwynt. Dyma
synwyreb o'r llyfr a argraffwyd yn Paris:— ** Grwelais yn da

ganlyn yr hybarqus orthographiad a'r arderchawg athraw D.

Grufyd Eobert Canon Theologaid o Fam-Eglwys Dinas Milen gwr

a haedai glod a mawl tragywydawl nid yn unig o herwyd ei ami

rinwedau eithyr befyd ermwyn y-e dysg a ye wybodaeth, ac yn ben-

difadeu yn yr laith G-ymraeg." '* Yr awdwr,

* Petrtjs Caiqsius, a anwyd yn 1534, yn Nimeguen, yn nhalaeth
Guelderland, yn yr Iseldiroedd. Efe oedd y cyntaf yn yr Almaen a

ymunodd ag Urdd yr lesuaid ; a bu trwy ei oes yn aelod gweithgar
a llafurus iawn o'r frawdoliaeth. hono. Yn 1559, gwnaed ef yn
Athraw Duwinyddiaeth, ac yn Eheithor ac Is-gangheUydd Prifysgol

Ingolstadt. Gwedi hyny efe a ymosododd ar ddiwygio Prifysgol

Vienna, gan ei gwneuthur yn fwy cydunol a golygiadau yr urdd y
perthynai ef iddi. Darbwyllodd Fferdinand i. i drefnu mesurau
gormesol yn erbyn yr Ardystwyr ; sylfaenodd y colegau yn Prag,
Awgsbwrg, Dilingen, ac yn Ffreibwrg, yn y flwyddyn 1597. Ys-
grifenodd gryn lawer, ac y mae ei Holwyddoreg yn cael ei defnydd-
io ar y cyfandir hyd y dydd heddyw.'f

2. < A Display of Heraldrie. By John Gwilym.'

Y JoiiN Gwilym hwn ydoedd o Langarran, yn sir Henffordd, ac

a anwyd o ddeutu y ll. 1565, o deulu Cymreig, a derbyniodd elfenau

ei ddysgoidiaeth yn ysgol ramadegol y ddinas hono, a gwedyn
Bymmudodd i Goleg Brasonnose, Rhydychain, ynl581. Penodwyd
ef yn Kliingyll Arwyddfardd y Groes Goch yn 1618, a bu farw
yn 162 l.J

* Uijthyr y Parch. D. Silvan Evans.—[Gwnaed y nodiadau hyn yn benaf ar
awdurdod Togid, gan yr hwn yr oedd cyfargraff o'r ddau waith.]

t IMjtkyr y Parch. D. Silvan Evans.

X IJtstory of Htrefordnhire, vol. vi. p. 497 ; Meyrick's Lewis Dwnn's Heraldic
VinUUion of Walen, vol, i, n. xii o/tJie Introduction.

Lewis Dwnn ydoedd faD Rhys ab Owen, a chafodd ei gyfenw Dwnn, oddi
wrth omgylchiad digrifol. Yr oedd iin o hynafiaid ei fam, o'r euw Grufiydd
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['Guillim' neu 'Gwillim' yr ysgrifenir enw yr awdwr yn fwyaf cyffrwlin ;

er nad oes dmll nad Ounliim y Gymraeg ydyw. Dyweilir mai gwir awdwr y
gwaith ydoeild y Dr. John Bankham, yr hjaiafiaethydd, yr hwu a anetl yn
1572, ac a fu farw jni 1G42. Bu argraffiatlau ereill o r gwaith yn lG.'i2, IC^iS,

JGGO, 1G79, a 1724. Yn ol Syr Ffreduric Ma<lden (Notcji and Querien, 2nd S.

vol. vi. p. 10), yn y fl. IGIO (ac nid yn IGll, megya y cofnodir ef yma), yr ym-
ddangosodd y gwaith hwn gyutaf.]

3. * A Briefo and necessarie Catechism. With a short instruc-

tiono to all that doe reciue the holy Commvnion. Set forth by

HichardJones, School-maistor in Cardife : for the benefit of all

House-holders, their Children and Families.

London, Printed by T. Snodham, I6il.'

Cyfrol fechan 12plyg yw hon, ac ail argraffiad. Daeth y cyntaf

allan yn 1589, o argraffwasg Thomas East, ac mewn llythyrenau

duon. Darfu i'r argraffydd Snodham briodi gweddw yr awd^yr.*

1612.

* loannis Audoeni Epigrammata.

Londini, 1612.'

Dyma, tybir, y trydydd argraffiad o Bennillion Lladin John
Owen, y rhai oeddynt mor boblogaidd ym mhlith dysgedigion yr oes
bono. Yr oeddjTit yn cyrhaedd pris uchel iawn ; cyn uched a 16«.,

nad oeddynt fwy na gworth swllt o lyfr. Daeth tua saith argraffiad er

o honynt, heb law un llawn iawn yn 1633, un yn Amsterdam, ac un
yn Paris, o'r hwn y rhoddwyd pedwar llyfr mewn papjT mawr, a
phodwar ar femrwn. Ehoddwyd gyfieithiad o bono yn Ffi-ancaeg

yn 1719.

Gethin, yng ngwasanaeth y Brenin loan, yr hwn oedd ganddo fwa cryf anferth,
ac jTi saethii saethau llydain, yr hyn pan welodd y brenin, efe a lefodd * Wei
done, Gruffydd,' a galwai y Cymry ef ar ol hyny yn Gruffydd Vwnn, ond y
Seison

—

Done ; ac felly aeth yr enw ar y teulu, y rhai a sefydlasant jTig

Nghydweli. Yr oedd Lewis DwTin yn byw yng Nghefn y Gwestyd, ger y
Trallwng, yn sir Drefaldwyn ; daethai i feddiant o'r lie hwnw, trwy i'w hen-
daid, Dafydd Dwim, ymsymmud i'r Trallwng, fel gorucbwyliwr i'r Arglwj^dd
Powys, a'phriodi Angharad, merch ac acres Deicws Lloyd, o Gefn y Gwestyd.
Gwniaed er yn gofnodydd achyddol yn 1585, a thcithio<ld holl Gjnnru i gasglu
achau holl liendetigion y wlad, can chwilio pob cofnodau a ysgrifenasia ac a
gyhoeddasid o'r blaen, yn cyrhaedd o 1580 i 1G14. Bu y gwaith me\\ai llawj'sgrif

hyd y fl. 184G, pryd y casglwyd ef dan arolygiaeth S>t Samuel Rush MejTick,
ac y cyhoeddwyd ef gan Gynideithas y Llaw^sgrifau Cyuireig, ac yr argratfwyd
ef, yn ddwy gyfrol wych bedwarplyg, gan Mr. Rees, Llanjnnddj^ri, yn 1847.*

Nid ydys yn gwybo<l pa brj'd y bu farw, ond cUgon tebyg mai ryw bryd yn
nheyrnasiad lago i. Ei wraig ydoedd Alia, merch a chyd-etife<ide3 i un
Mereditli ab Dafydd Fain ; a bu iddynt chwech o blant :—.James, Edwartl,
Thomas, Charles, Mari, Elisabeth ; a hiliogaeth y rhai hyn yw y rhan fwj'af

o'r Dwnniaid.

• fY maoy gwaith argraffedig yn nnghywir iawn, o herwydd (>:w»elder yr TBeriflTfr y cyin-
merwyd et o bono : y mae y cyfysgrif lawer cjflawnach a chywirach o bono yn lly&geli Peniarib;
a gretyn na buasid yn argraffu bono yn lie yr un ammherffaitb a gyhoeddwyd.]

* LlythyrS. Joseph, Ysw., F.A.S.
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1613.

* Poly-Olbion, or a Chorograpliical Description of Great Britaine,

digested in a Poem. By Micliael Drayton/
London, 1618, 4to.

Y mae rhan fawr o'r llyfr cjwrain hwn yn dwyn perthynas 4
Chymru, ac a'r Derwyddon.

[Ganed Michael Drayton yn Harshul, yn swydd Warwig, yn y fl, 1563; a
bu farw yn 1631. Tybir iddo gael ei ddysg ym Mhrifysgol Rhydychain, ond
iddq jrmadael cyn cymmeryd ei radd ynddi ; ac yr ydys hefyd yn meddwl iddo

od'uno a'r fyddin yn ystod bore ei oes. Yn 1628 sonir am dano megys bardd
wryfog. Ychydig iawn a wyddys am helyntion ei fywyd. Cyfansoddodd

la . \ "'
,' " „ _ ' ' " _

son am ei theilyngdod fel

ymi

amrjrw gerddi heb law y ' Polyolbion,' ond h6no yw ei g^n benaf a rhagoraf.

Cynnwys lawer iawn o hynafiaeth werthfawr, heb s

cyfansoddiad prydyddol.]

1614.

1

.

* The theatre of the Empire of Great Britaine : Pressenting an
exact Geography of the Kingdomes of England, Scotland, Ireland,

and the Isles adjoining : with the Shires, Hundreds, Cities, and
Shire Towns, within y« Kingdome ofEngland, divided and described

By loan Speed.

Imprinted at London. Anno 1614.'

Dyna enw gwaith Speed yn Uawn, ac y mae gwyneh-ddalenau i wa-
hanol ranau o'r deyrnas, ac yn eu plith, Cymru a'i Siroedd.

2. * Camden's Remains concerning Britaine, the Names, Sur-

names, Armories, Apparel, Proverbs, Epitaphs, &c.

London, John Legatt, 1614.'

1615.

1. * Theater Du Mond sef iw Gorsedd y Byd, lie i gellir gweled
trueni a Llaseni Dyn o ran y Corph ai Odidawgrwydd o ran yr
Enaid ; a Scrifenwyd gynt yn y Ffrangaeg, ag a gyfioithwyd ir

Gymraeg drwy lafyr Rosier Smyth o DrefLan Elwy Athraw o
Theologyddiaeth. Psal. 48. Homo cum in honore esset, non
intellexit, Comparatus est iumentis insipientibus & similis factus

est iis. Dyn^ pan oedd mewn anrhydedd heb ddeall a gyfflybwyd

ir anifeiliaid di wybodus, ag ai gwnaeth i hun yn debyg iddynt

hwy.

e8

I—

t

I

I

Dymchwel yma

Mae yma Ddelw
Darluniad

Nid oes or Byd

O
pi

I

I

A Brintiwyd yn Ninas Paris 1615.'
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h

Llyfr bychan 24plyg ydyw, cynnwj^sedig o tua 300 o dudalonau.
Y mae ei ddosraniadau fel liyn :—At * Y Darllewr Hawddgar,' saith

tudalen ;
* Gorsodd y 15yd llifer •/ o'r tudalon 10 i*r 51 ; ac ar

ddiwedd y ddosran dywodir, * Diwed y llyfr cynta.' * Yr Ail Llyfr *

o'r tudalon 52 i'r tudalen 139, llo y coir * Diwodd yr ail llyfr' ;
* Y

Trydydd Llyfr,' o'r tudalon 140 i'r tudalon 225, llo y ceir ' Diwodd
y trydydd llyfr.' Yna yn nhudalon 226 dochroua * Traothiad o odid-

awgrwydd dyn,' hyd y diwodd, tybygem, canys hyd dudalon 276 y
C}Thaodda jt un a ddaeth i'n Haw. x mae hofyd y llenau wedi eu
nodi ar y gwaolod A gwyddor yr argraffwyr o a hyd zv.

Cafodd y llyfr hwn ei gyfieithu i'r Seisoneg ym mhen 28 o flyn-

yddoodd ar ol ei gyhoeddi yn Gymraog, gydag wyneb-ddalen
wahanol i'r llyfr, ac i'r * Traothiad,' ac hofyd dudalenau rhifyddol

no^vJ'dd, fol hyn :—^Y Llyfr, * The Theatre upon y« Dignity &
Excellency of Mankind:' yna y * Traothiad' o dan yr enw, * Descourse
on the Dignity of Man by Pedro Bouistan call'd Lannay.' Trans-
lated out of French into Spanish by ye Master Baltazar Peres
del Castello & lastly translated out of Castilian into English by
Francis Favrer, Merchant. London, 1663.'

Ond priodol fyddai yma roddi esiamplau o'r gwaith :—
* Y

pholyasom yn y llyfr cynta ddyn'r anifoiliaid, dangosasom pa
ddiphig y sydd yntho of, pa fodd y dylae dderchafu i hun yvYchlaw
ynthwy, o horwydd i urddas ai ragoriaeth, gan ystyrio i fod yn
waelach ag yn ddistyrach nag ynthwy mown llawor o bethau.
Am hyny gan i ni o 'rblaon roddi ar lawr yn drwscwl ryw bethau
o drueni dyn, y nawr yr ydym yn myned rhagom i ddatcanu yn
fanylach tostyrys tragediaetca trveni dyn, gan ddechre oi anedigaeth
ai ddyfodiad i'r byd, a chwodi gosod allan yn hollawlhoU amserau
i fowyd hyd oni ddygom of iw fodd, yr hwn sydd derfyn a diwodd
pob peth, Eythr yn gynta dim gedwch ini welod o ba had y mae
'nogino, ond o Iwgwr ag haelogaeth ? both iw 'rfan lie y mae'n
cenhodlu ? pa hyd y mae jrm mol ei fam cyn i fod yn debyg i ddim
arall oddigerth i gnap o gig analltys, megis pen ddarpho i'r bru
ddorbyn y ddau had ynghyd, ag i wros natur i twymno, mae'n
creawdu croon tone bychan agos cyphelyb i'r hwn sy'n nesa at

bliscin wy, ag nid yw dobig i ddim arall oddigerth i wy anhjTnig
a ddydwyd cyn i amser, gwodi haiach o ddyddiau, y gwaed sy'n

cymyscu, ag yn dechre berwi yn y cyfrivv fodd, ag y mae tair coden
bychoin yn doclire, megis y boglynau sy'n codi ar plirwd o ddw^r
chwym) yr hain iw'r mannau llo y mae'r tair rhan odidoca o*r

anifail rhyfigys yma yn dechre phyrfio sef yr au y galon, a'r ymen-
ydd y rhanau jona ynt benna o'r gwaith a gvrir phynon y synwyr-
au a'r swyddau ereill llyw ardderchawg, a neuodd y deall a'r cof,

gwir arch rhoswm.'

Dyma y sillobiaeth, yr eiriadaeth, a'r ymresymiad, Ue y gwehr
fod yr hen Smyth yn Gymro rhagorol mown gwlad estronol. Gan
ei fod yn argraffu oi waith yn Ffrainc, nid oos w? yn un man yn y
llyfr, oithr dwy rr, canys y mae to yn ddyeithr i iaith Ffrainc, ao
folly i argraffwyr y wlad hono, ac ieithoedd gwledydd ereill ar i>

12
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cyfandir. Dyma y rheswm hefyd fod v a vv mor ami yn cael eu har-

feryd yn hen lyfrau cyntaf y wlad hon, gan eu bod yn cael eu
Uythyrenau o'r cyfandir, yn gystal a'r gelfyddyd a'r argraffwyr

boreuaf.

Y mae yn y llyfr hefyd rai llinellau barddonol, fel pan gyfieithir

rhanau ag sydd yn ddyfyniadau o farddoniaeth wreiddiol, naill ai

o'r beirdd cenedlig neu y barddoniaethau ysgrythyrol ; megys cyf-

ieithiad o lob x. 9—12, y rhai a ddodir ynia yn gyfochrog.

Cyfieithiad Rosier Smyth.

Cofia arghvyddfal Vm gvvaethost

yn vvanddyn

Fal y llestrvvr y lestroW jiryddyn

Yr hvvn all i ddinistrio ai droi yn
lludvv

A cTiofiafal i^m phyrfiaist o 'run

delvv

A chaws a geselir o laeth ag o hyfen

A chvvedi iti y hefyd faelodau

gydorphen

Cofia fal i^m gvviscaist a chig ag

a chroen

Ag escyrn a giau cydgydiaist fi i

hoen

Ac a roddaist I'm hefyd drigaredd

a hyvvyd

A'th anvveledigaeth a geidvv fy

Y Cyfieithiad Cyffredin.

9 Cofia, atolwg, mai fel clai y
gwnaethost fi ; ac a ddygi di fi i'r

pridd drachefu ?

1 Oni thywelltaist fi fel llaeth;

ac oni cheulaist fi fel caws ?

1

1

Ti a'm gwisgaist i a chroen,

ac a chnawd ; ti a'm diffynaist i

ag esgym ac a giau.

12 Bywyd a thrugaredd a
ddarperaist i mi, a'th ymgeledd
a gadwodd fy ysbryd.

Y mae yn bryd bellach roddi ychydig o hanes y gwr enwog hwn,
pwy ydoedd, ac o ba deulu yr hanoedd. Ymddengys mai G-eorge
Williams oedd ei enw genedigol, gan ei fod yn fab i Williams o'r

Dewisbren, ym mhlwj'f Bettws yn Ehos, neu Bettws Abergele, yn
sir Ddinbych. Efe a fabwysiadodd y cyfenw Smith neu Smyth oddi
wrth ei fam ; ac ymddengys iddo, wedi ei fyned i'r cyfandir, newid ei

onw cyntaf hefyd yn Rosier yn He George, ac i'w waith ddyfod i'r wlad
hon o dan ei enw llenyddol 'Hosier Smyth;' ac ei fod yn caelei adnabod
felly fel lienor a bardd ; ond fel gweinidog eglw^^sig wrth yr enw
George Smith, wrth yr hwn enw y mae cofion iddo gael ei greu yn
LL.B. a LL.D., yn Padua yn 1657-8.* Efrydodd wedyn yng Ngholeg
y Fronines, Rhydychain, a chadarnliawyd ef yn jt un radd, a cliyr-

haeddodd wedi hyny ei D.D. Tybir mai y Ue cyntaf a gafodd yn
yr Eglwys Sefydledig ydoedd Llangernj-w, yn sir Ddinbj'ch, yn

15J4. Cafodd wedi hyny bersoniaeth Whitfibrd, yn sir Fiiint, yn
1685, aQ hefyd ganoniaoth yn Llanolwy yn 1575, gan yr Esgob
Wm. Hughes ; a chan yr un esgob cafodd bersoniaeth Llaneurgain
yn 1584, mewn cyfiiewidiad, ef allai, am un o'r Ueill. Cafodd ficer-

• [Felly yii y gynysgrifen ; ond rhaid mai 1557-8 neu 1567-8, a olyrir. Ym-
cldongvH fcxl rliai o ainsoriadau ereill y cofnod yn angliywir hefyd ; o leiaf
nid ytlynt wedi eu goeod i lawr yn rheolaidd o ran trefn auiser.]
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iaoth y Cwm, gor Llanolwy, yn 1594. Ymddenj^ys hefydoi fod yn
^anji^liollydd Ijlaiidaf yn 1596 a 1598. Dywodir icldo farw yn Ebrill,

1G08, yr hyn ni all fod yn gywir ; canys gwohvn ef yn cyhooddi ei

lyfrau yn 1609,-11, a -15, oddi oitlir i'w lyfrau gaol ou cyhooddi
wedi oi farwolaoth, yr hyn sydd yn annliobyj^, a thobygol yw mai
1G18 a ddylai blwyddyn ei farwolaoth fod, a'i gladdu yn Llaneur-
gain.*

[Y mao ynof amniheuaeth nid egwan ai yr un gwr oedd G'eorv ii'v/;.,,,., ng,,

Smt/th, yr olit'iriail Protestanaidd, d liositr Siuith ncu Smifth, yr y- i>ab-

yddol. Yu ol yr hanes a roddir am daiio uchod yr oedd meM^l urd< i J^'dig

yn Eglwys Brotestauaidd Lloegr mor gyiuiar o leiaf a'r liwyddyu 1574, pryd y
tlywedir ei gytl^vyiio i bersoniaeth Llaugernyw; ac eto yr yclys ynei gael rhwng
3') a 44 mlyuedd ar ol hyny yu cyhoeddi llyfrau pabaidd ar y cyfamhr. Y
iiiae yn wir i'r Dr. Davies o Fallwyd, a Huw Owen o Fou, gyhoeddi llyfrau o
waith Pabydtlion yn yr iaith (jJymraeg ; ond gofahvy^d am cu diosg o'u nodwedd
babyddol cyn eu gosod o liaen y (Jymry ; ac yr oedd g^vaith Parsons a gj'hoedd-

wyd gan Davies, wedi ei gyfnewid yn drwyadl rai blynyddoedd cyn i Davies
osod llaw aruo, gan Brotestant o'r enw Edmund Buny, yr h^vn a drinir yn
llymdost gan yr awdwT am anffurlio ei waith, me^vn rhagymadrodd i argraffiad

diweddarach o'r gwaitb cyssefin. Ond am y Dr. Rosier Smith, nid ymddengya
iddo ef gyfnewid dim ar weithiau ysgrifenwyr pabaid<l, megys Oanisius a
Bellanuin, pan y trodd hwynt i'r Gymraeg ; ond cyhoeddodd bwynt, fel y niae

jai ddigon eglur, dan nawdd a chefnogaeth Eglwys Rhufain ('Pernmsu
iSiif)triorum'' ), yr hyn sy brawf diammheuol mai Llyfrau pabyddol o'r iawn ryw
ydoedd y llyfrau. Ac os oflFeiriad Protestanaidd oedd efe, pa ham yr aeth i'r

ciifandir i argrafFu ei lyfrau, pan y buasai yn hwylusach iddo ar lawer golygiad
argraffu C'jnnraeg yn y deymas hou? Y casgliad naturiol y^w, iddo ddewia
gwlad babaidd, a gwasg babaidd, i gyhoeddi llyfrau pabaidd ; ac ond odid mai
yn ninas Paris, neu yr amgylchoedd, yr oedd efe yn preswylio pan yr argraffodd

y g^eithiau sydd ya dwyn ei enw. Ni chyhoeddwyd un llyfr duwinyddol
Cymreig o waith Protestant erioed yn un lie ar y oyfanilir ; ond argratfwyd
yuo fwy nag un o lyfrau pabyddol Cymreig, heb son am gryn fagad o rai

Gwyddelig. Gweler rhif 1, d.f. 1070. Os bu Rosier Smith erioed yn offeiriad

yn yr Eglwys Dchwygiedig, ymddengys ya. ivry tebygol mai ynddi hi y dechreu-
oild ei yrfa ^hoeddus ; ac yna iddo gefuu arni a choHeidio Pabyddiaeth, ac ar
hyny ymgilio i'r Cyfandir, He y cyhoeddodd y llyfrau a gofuodir iddo dan y
blynyddoedd 1G<)9, IGll, 1G15, a 1018: canys anhygoel yw, bod offeiriad o'r

Eglwys, yn byw ac yn dal bywoliaethau yng Ngh^Turu, ac eto tlM-yddyn ar ol

blwyildyn yn dwyn allan lyfrau pabaidd o argraflwas^ Paris. Ac heb law hjTi,

cofnodir marwolaeth George Williams yn 1008 ; ond y mae yn amlwg ddigon
fod Rosier Smith yn fyw ym mhen deng mlynedd ar ol hjTiy. ]

2. [* A Catalogue of the Bishops of England since the first plant-

ing of the Christian Eeligion in the Island ; together with a brief

history of their lives and memorable actions, as neere as can be

gathered from Antiquity. By Francis Godwin.*

London, 1615, 4to.

Math o ail ar^afiiad ydoedd hwn ; canys ymddangosodd yr argraffiad cyntaf
yn 1001. Cytieithwyd y gwaith wedi hyny i'rLladiu. Cynnwj's haues Esgob-
ion Cymru yn gj'stal a rhai Lloegi".

Y Dr. Fkr.\nsis Godwin, awdwr y gwaith, ydoodd fab i Thomas Godwin,
Esgob Baddon a Ffyimonau (neu Bath a Wells), ac a anwyd yn Havington, yn
swydd ^Northampton, yn 1601. Derbyniodd ei ddysg yng Ngholeg Egh^^ys

* Broicn WUlWa St. Aaaph, gan Edwards ; Cambr. Quart. Mag. vol. iv.
;

Crctu Cijfartvydd LlancUcy ; Y Bn-ython, iv. t. 207.
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Qrisi, Rhydychain, lie yr aeth yn rheolaidd trwy ei raddau, nes ei wneuthur
yn D.D. yn 1595. Yn 1601 dyrchafwyd ef i esgobaeth Llandaf ; ac yn 1617

synunudwyd ef i esgobaeth HenfFordd. Bn fanv yn 1633. Dywedir roddi o

bono lawer o gjamorthwy i Camden yn ei ymchwilion hynafiaetbol a pharth-

ofyddol. Yr oedd yn awdwr amryw o weithiau heb law yr un a gofnodir yma;
ac jm eu plith, ' Rerum Anglicamm Henrico viii, Edwardo vi, et Maria Reg-
nantibus Annales,' yr hwn a gyfieitbwyd i'r Seisoneg ac a gyboeddwyd gan ei

fab, Morgan Grodwin, yn 1630, unplyg. Pan yn wr ieuanc yn y brifysgol ys-

grifenodd waitb dychymmygol o'r enw—'The Man in the Moon, or a Discourse of

a Voyage thither, by Domingo Gonsales,' yr hwn a argraffwyd yn 1638.]

1616.

1. * A display of Herauldry of most particular Coat Armours, now

at use in the six Counties of North Wales, viz. of tlie 15 tribes,

&c.' Salop, 12plyg.

Gwel rliif 2, 1611. Ef allai mai ail argraffiad, neu argraffiad

newydd cyflawnach, ydoedd o liwnw.

[Ai nid gwaith John Davies, o'r Rhiwlas, Llansilin, 301 sir Ddinbych, ydyw
hwn, wedi ei gamgyfleu d.f. 1616 yn lie d.f. 1716 ? Gweler cofnodam yr awdwr
hwnw jm Williams's Eminent Welshmen. Ni ddaeth allan ail argraffiad o rif

2, d.f. 1611 (Gwilym's * Heraldry') hyd y fl. 1632.]

2. * The Second Booke, Containing the Principality of Wales,

Delivering an exact Topographie of the Counties, Divisions of the

Cantreves and Commotes, Description of the Cities and Shire

Towns. With a compendious Eelation of things most IVIemorable in

every one of them performed. By lohnSpeede.

London, Printed by Thomas Snodham, for John Sudburie and
Q-eorge Humble. 1616.'

^ 3. * Llythyr at Drigolion y Wlad ynghylch eu Heneidiau.'

Er^bod rhai o'r llyfrau y blynyddoedd diweddafhyn yn Seisonaeg,

ac wedi cael eu cyfaddasu i'r dysgedigion a'r boneddigion yn benaf,

yn hytrach nag i'r werin, y maent yn dwyn mor agos perthynas 4
Chymru a'r Cymry, fel y gwelwyd yn addas ddilyn y Parch. Mosea
Williams, a'u cyfleu yma, fel y gwnaeth yntau yn ei Gofrestr.

4. * The Love of Wales to their soveraigne Prince, Expressed in

a true Eolation of the Solemnity held at Ludlow, in the Countio

of Salop, upon tlie fourth of November last past. Anno Domini,

1616. Being the day of the Creation of the high and miglity Charles,

Prince of Wales and Earle of Chester, in his Majestie's Palace in

White^llall.' London, 1616. 4to.

PyweUir nuu ei awdwr ydoedd Daniel Powel, uu feibiou y Dr. Powel, a
Riwaljuu.]
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1618.

1. *Eglurhad Helaethlawn oV Athrawiaeth Oristnogawl, a gy-

fansodliwyd y tro cyntaf yn Italaog, trwy waith yr Ardlierelioccaf a'r

Hybarcliaf Gardinal, RhobortBollarmin, o Gymdeithas yr Josv.

Ag o'r Italaog a gymreigwyd or budh Ysi^rydol i'r Cyniru, drwy

dhi'vvydrwydli a dyfal gymmorth y penbefig* canmoladwy V. E.

Pennissu Superiorum. MDCxvin/

[Y Cardinal RiiobertBellarmiv, awdwrygwaitb hwn, ydoedd jti un o ddwyf-
yddion enwocaf Eglwys Rhufain yn ei oes. Ganed ef yn Monte Pulciano, yn
Tuscani, yn y 11. 1542 ;

ymunodd k Chymdeithas yr lesuaid yn 15G0 ; urddwyd
ef yn offeiriad yn Ghent, yn yr Iseldiroedd, gan yr enwog lansenius, yn 1569;
ac etholwyd ef yn Broffeswr Duwinyddiaeth yia Mhrifysgol Lwfaen yn 1570.

Gwedi llenwi y gadair h6no gyda mawr enwogrwydd am saith mlynedd, dy-
chwelodd i Rufain yn 1576, lie y traddododd ddarlithiau ar dduwinyddiaeth
ddatlleuol. Yn 1590 aeth gyda llysgenad y Pal) i Ffrainc, fel y byddai gan y
swyddog hwnw un medrus i ddadleu achos yr Eglwys yn y wlad h6no. Yn
1599 g\^Tiaed ef yn Gardinal ; ond uior ychydig oedd ei awydd ef i'r cyfr)rw

ddyrchatiad ac anrhydedd, fel y dywedir na buaaai yn eu derbyn, oni buasai y
bygythid ef ag ysgymmundod am gyndynrwydd yn erbyn yr awdurdodau
eglwysig, os buasai yn anufuddhau. Ym mhen tair biynedd wedi hyny
gwnaethpwyd ef yn archesgob Capua ; ond ymadawodd S,'r archesgobaeth yn
1605, er mwyn myned i Rufain, lie y preswyliodd hyd ei farwolaeth, yn 1620,
yn aelod gweithgar o lys y Vatican. Y mae ei ysgrifeniadau yn dra lluosog,

ac yn llenwi cryn chwech cyfrol unplyg, o'r sawl y mae o ddeutu un banner ar
ddwyfyddiaeth ddadleuol, yn yr hon gangen nid oedd gan Eglwys Rhufain neb
cyfartal iddo yn ei amser.]

1620.

1. *YrHen Destament, a'r Apocrypha, a'r Testament Newydd.
gj^eitliiad William Morgan, Esgob Llanelwy. A chwedi eu

gwellliau gan Eicliard Parry, Esgob Llanelwy. Argraphwyd yu
Llundain, gan Norton aBiU, argraphwyri'w Fawrhydi/ynyjQlwydd-

yn 1620.'

Yr oedd y Testament Newydd a argraifwyd yn yr argraffiad cyntaf
o*r Beibl, yn 1588, wedi ei gyfieithu gan Salesbury a Davies, a'i

ddiwygio yn unig gan Morgan. blegid rhyw reswm anhysbya
yn bresennol, darfu i'r esgob (Morgan) ei adchwilio; a gwel-
8om ei fod yn barod i'r wasg pan y bu farw, yn 1604. Ond ym-
ddengys na wnaed un defnydd o bono ; eithr yn nheymasiad lago
I. gwnaed adehwiliad a di^vj'giad yng nghyfieithiad yr hoU Feibl,

gan Richard Parry, canljTiiedydd Morgan yn esgobaeth Llanelwy.
Mab oedd Eickard Parry i John Parry, Ysw., o'r Pwll Halog,

yn sir Fflint, a ganwyd ef yn Ehuthynyn 1560.f Cafodd ei ddysg-

* * Dyna fel y mae y gair yn wreiddiol, yr hyn sydd yn gamargraff am
pendejif/.

t Achau yr Esgob Pany a redant fel hyn:—Richard Parry fab JohnHarri ao
Elen ei wraig, ferch Datydd ab John ab T\nia, o Laufair. Harri oedil fab
Dafydd ab Howel ab Gronwy ab Gnitl'ydd ab Llewelyn ab Cynfrig Efell.—
Uwnu, Htraldic Vmtatioit, vol. ii. p. 320.
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eidiaeth yn Ysgol Westminster, o dan yr hyglod W. Camden, un o
ysgollieigion penaf yr oes, ac awdwr gwaitli canmoladwy o hanes
Brydain, a elwir * Britannica ;'* ac y mae yn dra thebyg iddo gael
ei gynnorthwyo gan ei ysgolor Cymreig.f Dewiswyd ef i fyned i

Eydychain pan yn 16 oed. Wedi hyny daeth. yn Granghellydd a
Deon Bangor; ac yn berson Gresfford, yn sir Ddinbych; a phan
ddaeth lago i'r orsedd, dyrchafwyd ef i Esgobaeth Llanelwy yn
1604. Fel archddiacon yr oedd yn dal bywoHaeth Dyserth, yn sir

Fflint, a byddai yn anneddu yno ar brydiau, ac yno y bu farw, yn
1623, yn 63 oed, ym mhen dwy flynedd ar ol cyhoeddi y Beibl, a
dwy flynedd o flaen y brenin, ac wedi bod yn esgob bedair blynedd
ar bymtliog. Claddwyd ef yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y mae
yn y Dyserth faes a adwaenir eto wrih yr enw ' Cae yr Esgob. 'J

Yr oedd gwir angen am Feiblau bellacb, gan y rhaid fod Beiblau

y Dr. Morgan yn dra phrinion, ac nad oedd prin ddigon wedi eu
hargraffu yn 1588 ar ^rfer pob eglwys a chapel plwyfol yn y Dy-
wysogaeth ; a lie yr oeddynt, yr oedd yr arferiad o honynt am
ddeuddeg mlynedd ar hugain, a'u cadwraeth mewn eglwysi lleith-

ion, heb gynhesrwydd ynddynt o'r naill ben o'r flwyddyn i'r Hall,

wedi eu gwneyd yn ddrylliau. Y mae yr esgob, yn ei lythyr Lladin
at y brenin, yr hwn sy fel rhagymadrodd i'r Beibl hwn, yn cwyno
fod mawr angen am air Duw yn y wlad—fod llawer llan, ac o gan-
lyniad, llawer plwyf, naill ai ' heb un Beibl, neu ynte fod y Beibl
sydd yno yn henlyfr di-ylliedig, a'r rhan o hono yn eisieu.' Dywed
hefyd mai hyna oedd cyflwr, nid yn unig rhai, ond y rhanfwyaf, o'r

Eglwysi, ac yn ganlynol, y rhan fwyaf o'r wlad. Yr oedd y cyf-

newidiadau a wnaed yn yr argraffiad hwn yn gyfryw fel y gallesid

braidd ei alw yn argraffiad§ newydd hollol ; ac yn ol barn llawer
yn waethygiad.il Y cyfieithiad hwn yw ein cyfieithiad awdurdod-
edig ni yn bresennol. Anrhegwyd y brenin ag un o honynt , ac y
mae hwnw i'w weled yn awr yn y Gywreinfa Brydeinig, yn Llun-
dain.**

Ef allai y byddai cael taflen fechan o gjnnhariaeth rhwng y tri

chyfieithiad yn ddyddcrol ; fel y gweler,ar un olwg, y cyfnewidiadau
a wnaeth y Dr. Morgan ar gy^eithiad Salesbury, a'r cyfnewidiadau
a wnaeth y Dr. Parry ar gyiieithiad Morgan.

* Gwel 1602 ; a rhif 3 a 4, d.f. 1603.

t [Nid rhyw lawer o g5Tinorthwy a aUasai bachgen dan un ar bymtheg oed
ei roddi mewn olrheiniadau o'r fath.l

X Ym mhen blwydd)ai wedi ei farwolaeth, priododd ei weddw t Thomas
Mostyn, Yswain, o'r Ilhyd; ac ar yr un dydd darfii i'w mab hithau o'r esgob,

Bef Itichard Parry, briodi merch i Mr. Mostyn ; a mab Mr. Mostyn a briododd
Ann, merch ieuangaf yr esgob. Enw gwraig yr esgob oedd Gweu, merch John
ab Khys Wynn, o Lwyn Yn.—Dwnn, Heraldic Visitation, vol. ii. p. 320.

§ pTn hytraoh, yn flfw/fei^Aicui newydd; canys yr oedd, ac'ymae, yncael ei alw
gan bawb yn ar\jraffiaa newydd ]

II
[Ar y pwnc hwn cymharer 'Llythyrau Gannon,' yng Njjwaith GicaUter

Mw/Min, cyf. ii. t. 218-235. J

•• Dr. Llewelyn's Bntiah VersioM.
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W. SixESBURY. Dr. Mouoan. Db. Parey.

Uzra vi. 2. A chafwyd mewn cist.

ler. xxvii. 9. Gofidus yvr.

£zec. xvi. 12. Khoddais hofyd fiswrn

ar dy wynob.
Math. iii. 8. Teilwng i

welliant bucliedd.*— xxiv. 15. Fffieid- Ffieidd-dra anrhoith-

tra y diffoithwch. iol.

Marc
J
xiv. 22. Ac wedi Ac wedi iddo roi diolch

yddaw vendithiaw y efe a'i tones,

tores.

Luc, viii. 27. Erys liir

amser.
— xix. 4. Fficuspren- Ffigyswydd gwylltion.

gwyllt.— XX. 9. Amser mawr.
loan xvii. 2. Dy adnabod ti yn unic

wir Dduw.
-4c^.m.21.Yrunvydd Yr adnewyddir pob
dir ir nev ei dder- petli.

byn, yd yr amser yr
adverer yr oil beth-
ae, ry ddewesei Dew
trwy enae ei oil

sainct Prophwyti er

yn oos oesoedd.— xxvii. 9. Wedy Yn ol hir amser.
cerddet llawero amser.

Rhuf. xii. 3. Na bo i (Yr un modd.)
neb ddyall uclilaw y
dylir dyall.—\'iii. 6, 7. Ys synwyr Canys y mao synwyr y
y cnawt, angeu yw. enawd yn farwolaeth.

1 Cor. iv. 4. Ni wn i fy mod yn
ouop: o ddim.

(Yr un modd.)

Terfysg.

Col. i. 10. Val y rot- Gan ryglydduboddym
ioc'h yn deilwng gan mliob dim.
yr Arglwydd, ai

voddliau ov ym pop
dim.

Heh. xii. 5. Nac esku-
liisa.

Phil. i. 21. Can ys Canys byw i mi (yw)

A chafwyd yn Ach-
metha.
Drwg diobaith ydyw.
llhoddais Iiefyd dlws
ar dy dalcen.

Addas i edifeirwch.

Ffieidd-dra anghyfan-
neddol.

Ac a'i bendithiodd ac

a'i torodd.

Er ys talm o amser.

Sycamorwydden.

Dros dalm o amser.

Dy adnabod di yr unig
wir Dduw.
Yr hwn sydd raid i'r

nef ei dderbyn, nyd
amseroedd adferiad

pob peth.

— xiv. 16. Lie yr an-

dyscedic.

2 Cor. xii. 20.

Ac wedi i dalm o

amser fyned heibio.

Na byddo i neb uchel-

synied ^ti amgen nag
y dylid synied.

Syniad y enawd marw-
olaeth yw.
Ni wn i ddim arnaf fy

hun.
Lie yx anghyfarwydd.

Anghydfyddiaethau.
Gan ddwyn ffrwyth jTn

mhob gweitlired dda.

Na ddirmyga.

Canys byw i mi yw

* [' Teilwng i edifeirwch ' yw cyfieithiad Salsbri o'r adnod hon.]
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W. Salesbtjry. Dr. Morgan. Dr. Parry.

Christ ys ydd i im pop Crist, ac elw yw Crist, a marw sydd

vn ym-bywyt, ac yn marw. elw.

angeu yn enilliat.

2 Fedr ii. 13. Brychay Brychau ydynt a thar- Brychau a meflau

yntynt, a thrisclynay. ysclynau. ydynt.^

Ond y cyfnewidiadau hynotaf yw Bad. v. 8., lie y cyfieitlia y Dr.
Morgan, * Yr oedd gan bob un o honynt delynau a chrythau aur yn
llawn o arogldarth".;' ond yn niwygiad y Dr. Parry, y trowyd y crythau

yn phiolau aur, gan feddwl fod y Dr. Morgan wedi cyfieithu o'r

Seisonaeg y gair sydd yno yn vials yn grythaUj trwy ei gamgymmeryd
am y gair viols. Ond gwall mawr yw hyn yn syniad y neb a dybio
felly ; canys o'r Groeg yr oedd yr esgob yn cyfieithu, a chyfieitbodd

y gair Grroeg phialas yn gryfhau, yr byn yw ei briodol ystyr, sef

cist, blwch, neu gwpan ; ac nid yw y gair phiol, phial, a pkialau, ond
llygriad oddi wrtb vial, a vials. Felly syrtbiodd y diwygiwr ei

bunan, wrtb geisio diwygio ar y Dr. Morgan, i'r un gwall ag y tyb-

iasai fod ei ragflaenydd wedi syrtbio, wrtb geisio ei osgoi.f

Gwelir bellacb mai gwir yw, nad oedd llawer o'r cy&iewidiadau a
wnaed yn ddiwygiadau. Y mae y Beibl bwn yn llyfr mawr, bardd,

unplyg,J wedi ei argraffu a ben lytbyrenau duon, neu y llytbyrenau
Brytanaidd, wedi ei ddosbartbu fel yr argraffiad arall. Y mae cyn-
nwysiad i'r pennodau, a cbyfeiriadau ymylenol y Beibl Seisonaeg a
elwir Beibl y Brenin Iago.§ Y mae llenau yr Hen Destament a'r

Apocrypha yn cyrbaedd i JE e e e 3; acy mae llenau y Testament
Newydd yn cyrbaedd i F 2. Y mae yn ei ragflaenu Galendar, a
cbyflwyniad Lladin.

Am yr argraffwyr, Norton a Bill—mab oedd Norton (Bonbam
Norton) i William Norton, Safwertbydd yn Llundain. Yr oedd
Bonbam befyd yn Safwertbwr, ac yn un o benaduriaid dinas Llundain.
Priododd Jane, mercb Tbomas Owen, Ysw., un o farnwyr y Dadl-
euon Cyffredin ; a bu fyw am betb amser yn Cburcb Stretton, yn sir

Amwytbig, lie y bu farw Ebrill 5med, 1635, yn 70 mlwydd oed.

Mae yn debyg mai ei gydranog, Jobn Bill, oedd yn edrycb ar ol y
fasnach yn Llundain. Yr oeddynt befyd yn argraffyddion i'r brenin
dros yr Iwerddon. Pan argraffwyd araeth y Brenin Siarl i. ar
ollyngiad y Senedd yn 1628, darfu i Bill argraffu araetb y Frenines
Ebsabetb yn gydiol, ac anfon y ddwy, yn un llyfryn, yn anrbeg i'r

brenin, yr hyn a anfoddlonodd ei fawrbydiyn angbyffiredin.||

Ond i ddychwelyd: ymddengys i'r argraffiad bwn eto gael ei

* Oim/lmli/dd, Meh. 1833, t. 165 ; lie y ceir sylwadau cyffelyb gan y diwedd-
ar Barch. J. Jonoa (Tegid).—[Cymharer Owaith O. Mechahi, ii. 229.]

t [Gwel Waith QtoaUter Mechain, ii. 225.]

t [Y mao y llyfr yn fwy oi faint na Beibl yr Esg. Morgan, a'r llythyrcn yn
frasaoh ; ond nid yw jrynuuaint ei faint a Beibl yr Esgob Llwyd, a argraffwyd
mewn llytbyren Kufemig yn llliydychain yn 1690.]

§ [Yr argraffiad awdurdodetlig prosennol o'r Beibl Seisonog, yr hwn a wnaed
yn y fl. 1611.]

II Dictionary of Printing and Printers.



1020J LLYFRYDDIAETH Y CYMFJY 97

ddwyn ym nilaon gan sel wirfoddol a phersonoi yn unig, heb gefn-

ogaeth y bronin na'r lly^vodraeth : nid folly y bu i gael y Beibl

Soisonaog y thvyddyn cyn hyny.* Yr oodd yr enwog a'r dysgodig
Dr. John Da vies, person Mallwj'd, am yr hwn y ceircrybwyll etc,

yn gynnorthwy mawT i'r osgob yn y gwaith canmoladwy hwn, gan
oi fod hofyd yn gapolwr iddo. Y mao, yn ei lythyr Lladin, cyflw^Ti-

iadol i'r esgob, sydd yn rhagiiaenii ei Eirlyfry yn cydnabod yn
^vylaidd fod ganddo ryw law yn y ddau gyfieithiad ; ac yn ei rag-

yniadrodd Lladin i'r un llyfr y dywed:

—

* Byddwn yn arferol o ddychwelyd oddi wrth y gorch wyl ysgafii

hwn (fel ei golwir) ofo mwy o awydd, a chydag astndrwydd a
diwycbn^^ydd newydd dauddyblyg, at y pethau pwysfawr hyny, (sef

jiregethu yr efengyl^ a chyfieithu yr YsgrytJiyrau Santaidd tV iaith

GymraegJ.]
Dylai y gwyr da hyn fod mown cofFadwriaeth dragrs^yddol gan y

Cymry, gan fod yr holl wlad o hyny hyd yn hyn wedi myned i mewn
i'w llafur hwy, fel nad oes nemawr o gyfnewidiadau o bwys yn y
cyfieithiad Cymreig wedi hyny ; dim ond newid y sillebiaeth weith-
iau, neu lythyrenau yn nechreu gair ; megys rhoddi prif lythyrenau
yn nechreu enwau Duw, &c.

;
yehydig o welldd yn y |cyfeiriadau,

neu yn y dosraniadau a elwir gwahannodau ; rhoi blwyddyn oed y
byd ar ben uehaf, neu ymyl y ddalen ; tafleni mesurau a phwysau

;

y dydd o'r mis wrth y Salman, i gyfleusdra yr Eglwys Sefydledig.

Tn y pethau hyn, a'u cyffelyb, gall fod gwahaniaeth ; ond ym mhob
peth arall, y cyfieithiad hwn o'r fl. 1620 yw ein cj^fieithiad awdur-
dododig presennol. Y mao yn neillduol deilwng o sjdw, mai gwyr
Gwynedd, neu Ogledd Cymru, oedd y rhan fwyaf, os nad pob un o'r

cyfioithwyr4 Yr oedd y rhan fwyaf o honynt wedi cael eu dysg-
eidiaeth yng Nghaergrawnt, a'r lleill yn Rhydychain ; ac yr oeddynt
mor ddysgedig yn yr Hebraeg a'r Groeg, fel, o bosibl, nad oes cyf-

ieithiad yn y byd o'r Ysgrythyrau yn well na'r un Cymraeg ; ond y
mao llawer yn waeth nag ef.

2. * The Map of Glamorgan. By Lewis Roberts.'

London, 1620, folio.

Lewis Roberts ydoedd frodor o sir Fon, a'r pryd hyny yn fas-

nachwr yn Llundain, ac yn frawd yng nghyfraith i'r hwn oedd y
pryd hyny yn Arglwydd Faer. Y mao j-m mhlith y prydyddiaethau
Lladin anerchiadol i'r awdwr, un gan John Davies, ef allai o
FaUwyd.§

* [Yn y fl. IGll y daeth allan y Beibl Seisoneg, a elwir Beibl y Brenin
lago, megys y crybwyllwyd eisoes.]

f LleweljTi's British Versions.

X [Deheuwr oedd y Cantor Hitet a gj'fieithodd Lyfr y Dadguddiad jni

Nliestament Salsbri. Y mae llai mewni cjTiihariaeth yn derbjTi eu dysg jnig

Nghaergrawnt, a mwy yn Rhydychain, o w^'r Dehcubarth nag o w^r Gwj'necld.
Y rheswm am hyn, mae yn debyg, yw cyfagosrwj'dd cymharol Rhydychain i'r

Deheudir.]

§ Ceinion Alun, t. 76. ['The Map of Cow ;«<>rce' Sk ddywcdir yng Xyhnnion
Aluti; ac yr oedd masnachwr o Fon yn preswyHo yn Llundain, yn debycach i

ysgrifenu ar Fasmtck nag ar ddim perthynol i Forganioj.]

13
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1621.

1 . * Antiquce Lingufio Britannicse, nunc commimiter dictae Cambro-

Britannica), a suis Cymreecse, vel Cambricse, ab alijs WalLicae,

Eudimenta: Juxta genuinam naturalemque ipsius Linguae Pro-

prietatem, qua fieri potuit accurata Metbodo et Brevitate con-

scripta.

Londini, apud Jobannem Billium Typograpbum Eegium. 1621/

[12mo.]

Gramadeg o'r iaitb Gymraeg yn Lladin yw y llyfr bwn. Ei

awdwr ydoedd y Dr. Jobn Davies, o Fallwyd. Uyfr i'rdysgedig

j^jw—^yn gwbl y petb y proffesir ei fod—seftraetbawd ar neillduol-

ion elfenau yr iaitb Gymraeg: ac y mae wedi bod yn gryn gymbortb
dilynol ar y gangen o bono o wybodaetb. Y mae y llytbyr cyf-

Iwyniadol i'r Esgob Parry, a rbagymadrodd, o waitb y Dr. Davies,

mewn ffurf o lytbyr at Edmimd Prys, yn ei ragflaenu. Y mae yn
gyflwynedig i*r Esgob Parry, a'r rbagymadrodd yn gjrfeiriedig at

E. Prys, Arcbddiacon Meirionydd ; ac y mae can Ladin o waitb E.

Prys, gymmeradwyaetb i'r Uyfr, fel ateb i'r rbagymadrodd cyf-

eiriedig ato, yr bwn a gynnwys 25 tudalen. Nodir o flaen y gan,

fod E. P. yn 80 oed y pryd bwnw. Y mae y rbagymadrodd wedi ei

arwyddo ag enw *Jo . I) avi e s .' Wedi rboddi yr boll gyflwyniadau,

canmoliaetbau, anercbiadau, &c., yn Lladin, a tbaflen o lytbyrenau

yr wyddor, yr byn sydd yn decbreu y Gramadeg, ac yna y decbreuir

rbifo y tudalenau, y rbai a redant i 223. Yna ceir dau dudalen o
enwau awdwyr y caed cymbortb oddi wrtbynt yng ngbyfansoddiad

y Uyfr,* a pbum tudalen o enwau beirdd Cymreig, y dyfynwyd o'u

gwaitb fel engbreifFtiau yng ngborff y gwaitb, yng ngbyd a'r

amser y blodeuasant. EeUy y mae yn cynnwys oil 260 o dudalenau,

er na rifnodir ond 223, corff y Uyfr. Plygiad bycban ydyw o ryw
24plyg.f Cyboeddwyd ef unwaitb wedi byn.J

John Davies ydoedd fab i Dafydd ab Sion ab Ebys, gweydd, yn
Llanferres [ger yr Wyddgrug], yn sir Ddinbycb ; ond er byny mewn
sefyUfa gysurus, ac yn banu o waedoliaetb y boneddigion penaf yn
y wlad. du ei dad, yr oedd o Iwytb Marcbudd ab Cynan ; ac o

du ei fam, o Ednyfod Fycban ; ac yn im o'i lytbyrau, dyddiedig
Awst 26, 1623, y mae yn galw Bobert Fycban fVaughanJi o Hen-
gwrt, yr enwog bynafiaetbydd, yn gefnder.g Cafodd ei ddysgeid-
iaetb foreuol yn yn Ysgol Ebutbyn, yr bon a sefydlasid ycbydig o

• [Yn hytrach, yr awduron y cryb^yllir am danynt, neii y dyfynir o honynt,
yng nghorffy Uyfr.]

t Llythyr y Parch. W. Thomas, Bwlch Newydd.

X CyhoeddMryd ef yn Rhydychain yn 1809 [mewn 12plyg], dan olygiad y
diweddar Barch. H. Parry, ficar Llanasa, sir Ffliiit.

i Yorke'l Royal Tnhe$: vCr Camhrlayi Rc.ffistcr, vol. i. p. 158, a vol. il. p. 470.
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flynyddau cyn hyny, gan y Dr. Gabriel Goodman.* Un o'r athraw-
on yno ydoedd y L)r. liicliard Parry, yr hwn a fu wedi hyny yn
esgob Llanohvy, Gan^vyd of o ddoutu y fl. 1570. Bu yr atliraw yn
gyfoillgar iddo ar hyd ei oes, gan ei Iwytho a bywoliaothau eglwysig,
a'i gymmeryd yn gapohvr iddo. Cafodd berffeithiad ei ddysgeidiaeth
yn lihydychain, yng ngholog yr lesu, ac wedi hyny yng Ngholog
Lincoln. Yr oedd wedi bod yn y woiuidogaoth bymtheg mlynodd
pan aoth i'r olaf. Yn y cyntaf y graddiwyd ef yn B.C., ac yn yr
olaf yn D.D., nou fel y byddid yn ei roi y pryd hyny, 8.T.P. ; canys
felly y cerli^vyd ef ar ei fedd, ac hefyd yr arferir ef ganddo ef ei hun
yn gydiol A'i enw wrth rai o'i weithiau. Cafodd bersonoliaeth Mall-
wyd, yn Biroedd Meirionydd a Threfaldwyn,f gan y llyT\'odraeth ; ond
pan ddyrehafwyd y Dr. Parry, ei athraw, yn esgob, cafodd ganoniaeth
yn Llanelwy, yr hon a gyfnewidiodd am brebendariaeth Llannefydd
a pliersoniaeth Llan ym Mawddwy ; hefyd Darowain, yr hon a gyf-
newidiodd am Lanfor, ger y Bala ; a dywed rhai fod Garth Beibio
ganddo hefyd. Ymddengys fod MaUwyd, Llan ym Mawddwy,
Llanfor, a Llannefydd, J ganddo ar yr un pryd. Ar hyn, cyfarchai
Ehisiart Cynwal ef, mewn cywydd a wnaeth iddo, i ofyn Beibl dros
Eobert ab Heilyn :

—

* Mae iti renti drwy ras,

Mab dewrwych, mwy bo d' nrddas,
Mallwyd sydd am wellad sant,

A Mawddwy yn eich meddiant,
A LlanfawT, blaonfawr heb ludd,

Llawn afael, a Llannefydd.*

Ei wraig ydoedd Si an, merch i Ehys (John, medd rhai) Wynn,
Yswain, o'r Llwyn Yn, a chwaer i wraig yr Esgob Parry. Ni bu
iddynt blentyn ; ac ar ol ei farwolaeth ef, dywedir iddi hi briodi ei

gurad ;§ a dywedir hefyd mai priodas annedwydd iawn a fu hono.
Gan fod ganddo gynnifer o fywoHaethau eglwysig, efe a gasglodd
gryn lawer o gyfoeth. Adeiladodd bont geryg, o'r enw ' Pont y

* [Sefydlwyd Ysgol Ramadegol Rhuthyn gan y Deon Goodman yn y fl. 1595,
chwech mlynedd ar ol i Davies fyned i Rydychain, a dwy flynedd ar ol iddo
ymadael ^'r Brifysgol h6no. Nis gaUasai ef gan hyny dderbyn ei ddysg yn
Ysgol fawr Rhuthyn, a hithau heb ei sylfaenu ar y pryd : ond hwyrach bod
yno ysgol led enwog cyn i'r Deon Goodman sylfaenu yr ysgol bresenuol. Ni
l)u yr Esgob Parry erioed yn athraw Ysgol Rhuthyn.]

t [Saif eglwys, persondy, a pheutref Mallwyd, ar derfyn eithaf swydd Feirion-
ydd, ond y mae rhan o'r plw}f yn swydd Drefaldwyn. Gan nad oes im lineU
neillduol yn gwahaniaethu rhwng terfynau y dd>vy swydd yn y lie hwn, dywedir
weithiau fod y persondy S. rhan o hono ym mhob im o'r ddwy.j

X [Ymddengys nad oedd ein hawdwr ya. deall y gwahaniaeth rhwng preben-
dari mewn eglwys gadeiriol a pherson neu wainidog eglwj's plwj'f. Nid oedd y
berthynas leiaf rhwng y Dr. Davies a phlwyf, bywohaeth, neu bersoniaeth
Llamiefyild, er ei fod yn derbj^ii y corfudd a elwir corfudd Llannefydd yn
cgl^vys gadeii'iol Llanelwy. Tai am weinyddu me^v^^ eglwys gadeiriol yw
corfudd neu hrehend^ ac nid am gyflawnu gwasanaeth mewn eglwys blwj-fol.]

§ [Y Parch. Edward "Wynn, A.C., un o feibion Edward Wyim, Yswain, o
Fode^^Tyd, ym Mdu, ydoedd y curad hwn. Caftxld fywoliaeth Llan ym
Mawddwy ar farwolaeth y Dr. Davies.

—

Cambrian JRegisterj 1795, p. 158.]
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Cleifion,' a rhyw ddwy arall, meddir.* Yr oedd llyttyrenau ei enw
wedi eu palmantu d cheryg gwynion, mewn dau fan ar y bont. Y
mae pont newydd wedi cael ei gwneyd yn ddiweddarach yn uweli na'r

hen un ; ond y mae yr hen i'w gweled, wrth edrych dros ganllaw y
newydd, heb ei hoUol falurio eto. Efe hefyd a ail adeiladodd

gangheU a chlochdy yr eglwys, gan roddi ceiliog gwynt ar nen y
olochdy, a'r un llythyrenau is law iddo, a'r fiwyddyn 1640 ar

ystyllen ar ochr y clochdy ; ac felly hefyd ar y palmant o llaen drws

y persondy, ac yn xin o'i ystafeUoedd. Dywedir iddo gwbl adeil-

adu y ty.f
Yn ei ewyUys, efe a adawodd ardreth maes o'r enw D6l Dyfi, i

dlodion y plwyf, tra y rhedo dwfr. Y mae yr afon wedi treulio cryn

lawer o hono ymaith, ond er hyny y mae yn cynnyrchu o saith i ddeg
punt yn y flwyddyn. Y gweddill o'i diroedd a adawodd rhwng dau
nai—ei nai ei hun, a nai ei wraig, mab yr Esgob Parry, medd rhai;

ond dywed ereiU mai nai arall i'w wraig, o'r enw Wynn. Y mae y
tiroedd yn awr yn werth dros 300^. yn y flwyddyn. Y mae rhan
nai y wraig, sef y Plas Uchaf, a Ueoedd ereill perthynol, wedi ei

gwerthu er ys mwy banner can mlynedd; ond dywedir bod rhan ei nai

ei hun ym meddiant ei deulu hyd yn hyn.

Ychydig a wyddys am ei fuchedd gartrefol. Dywedir iddo ef a'i

was wneyd y llinellau canlynol ar ddau o eglwyswyr a welent yu
myned heibio iddynt ar y pryd :

—

J>r. Bavies— * Dacw ddau offeiriad ffol,

Yn myn'd ar ol eu gilydd

;

Y Gwas—Ond bod yn well ei ddysg a'i ddawn,
Mae'n agos iawn y trydydd.'

Y mae hefyd ar gof iddo anfon y gwas hwn i ddegymu rhyg ym
mhlwyf Llan ym Mawddwy, ac i berchenog yr yd achwyn ar y
gwasam gymmeryd mwy o'r rhygnag oedd ddjdedusiddo ei ddegymu.
Cymmerodd y Dr. Davies y cj^eusdra cyntaf i ymresymu a'r gwas
yng nghylch y cwyn hwn, yr hwn a'i hatebodd allan o law :

—

* Ei ran ei hunan, a'i hawl,—fe gafodd
Y cyfaill uffernawl,

O'r rhyg iraidd rhagorawl

—

Ai rhan Dduw fynai'r hen ddiawl ?'

* [Y mae'r tair pont hyn yn aros hyd heddyw, er bod pontydd newyddiou
(a adeiladwyd yn 1844 a 1845) yn eu hymyl, wedi eu codi yn He dwy o honynt.
Y mao un or hen bontydd hyn, yr hon a elwir Pont Ffinnant, ag iddi ddau fwa,
ar jrr afon Dyfi rhwng Mallwyd a Dinas Mawddwy, ac yn ymyl gorsaf Rheiltfordd
Mawddwy; y Hall, o un Wa, a elwir Pont y Cleilion, ar y Clywedog,
o fewn ychydig i Fallwyd, ar yr un ffordd ; a'r drydedd, yr hon a elwir pont
Fallwyd, ar Ddyfi, ychydig is law abcr y Clywedog. Y mae yr olaf hon yn
bout hynod o ramantus yr olwg ami, ac yn tynu sylw cyffredin yniwelwyr fi'r

ardal. Y mao gwedd bur ramantus hefyd ar nen Bont y Cleifion.]

t [Y maoV persondy y preswyliai y Dr. Davies ynddo yn aros hyd heddyw,
«nd IxmI rhui VHtafelloodd wedi eu chwanegu ato gan beriglor preseuuol y plwyf,'

y Parch. Eb. Edwards, B.D., yrhwn a gyllwynwyd i'rfywoliaeth yn y 11. 1852.]
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Am oi woitliiau, gwnoir sylw o honynt o un i un, fol y dolir at

flynyddoodd on cyhooddiad. Yr oedd amsor yn ol Brogethau o'i

oiddo, mewn lla^vy8grifon, yn llyfrfa Ysgol Ystrad Meirig, yn sir

Aborteili. Ei lyfrau a ddaothant, moddir, i feddiant gvrr o'r enw
Konrick, yr hwn a fu fyw lawor o llynyddoodd yn ol, yn weinidog
yr Ymnoillduwyr (Honaduriaid), yng Ngwrocsam, a'r hwn a sym-
mudodd oddi yno i Gaerwysg, A'r llyfrau gydag of, mao yn dobyg.
Yr oodd yni meddiant y diweddar Farnwr liosanquot lawysgi-if, yu
(ynnwys nifer o ddarnau barddoniaoth, cyfoiriodig at y Doctor, gan
foirdd ei oos.*

Am oi ddysgeidiaeth, y mae ei waith yn eithaf digon o brawf, ei

fod yn ysgolhaig mawr, yn y Lladin, y Groeg, a'r Hebraog, yn
gystal a Chymraog, yr liyn ni ellir ei ddywedyd am ysgollieigion

mawr o Gymry yn y dyddiau hyn. Gellir 301 gyliawn gymhwyso ato

yntau y Uinellau a wnaeth Sion Tudur i'w gyd-ddiwygiwr, y Dr.

Morgan.f Bu farw y Dr. Davies y lofed o Fai, 1644, yn o ddeutu
74 ood ; a cldaddwyd ef y 19ydd, yng nghanghell yr eglwys. Cerf-

iwd y geiriau canlynol ar gareg ei fodd, y rhai, trwy fod y garog yn
llawr i'r llo, ac felly o dan draed yr addolwyi*, sydd wedi trenlio yn
hoUol:—

* JOHANNES DAVIES, 8. T. P.

RECTOR ECCLESI^ P^UlOCniALIS DE MALLWYD,
OBIIT 15 DIE MAII,

ET SEPULTUS FUIT 19, A.D. 1644, IN VIRTVTI8
POTIUS QUAM NOMINIS MEMORIA.'

Hyny yw— * John Davies, Dysgawdwr Duwinyddiaeth Gyssegredig,
Periglor Eglwys blwyfol Mallwyd, a fu farw y 15fed dydd o Fai,

ac a gladdwyd ar y 19ydd, ym nilw;y^ddyn oin Harglwydd, 1644.

Mwy er coffadwriaoth am ei rinwedd nag am ei onw.'J

[Ychydig flynyddoetUl yn ol, trwy ymdrechion y diweddar Barch. Rowland
Williams, Person Ysgeifiog, yn swydd Fflint {gwv genedigol o'r plwyf hwai),

gosodwyd i fyny yn Eghvys Mallwyd Gotlech harddwych o fynor gvryn, gw\aitli

Lcertiedydd rbagorol Mr. Solomon Gibson, o Lynlleiliad, er cof am y dysgeilig

dr. Davies. Saif ar fur gogleddol yr Eglwys, yu lied agos ar gyfer y ddarUenfa,
ft chynnwys yr arysgrifen ganlynol :

—

H. s. E.

JOHANNES DAVIES, 8. T, P.

VERRESIOLANI IN AORO
DINOVICENSI NATU.S,

pr.s:positus nuic eccle.sL/«,

ANNOS XXX.
\aR MULTARUM L1TER.UIUM,

RELIGIONIS ILLIBAT^ STRBNUU3

* OwaUh Lewis CJlyu Cothi, nod, t. 187. [Y mae rhai vsgritiyinui o tardd-

ouiacth Gymreig yn lla\N'ysgrifen y Dr. Davies ar gadw yn y GyMTeinfa
Brydeinig, yn Uundain.]

t Gwel nodyn rhif 1, 1588 [t. 44].

X Williams's Eminent Welshmen; Camhrian Plutarch; Gtrlathjnricr, Me<li,

1837; Eunp'aum Wedeya'uUl^ Mehetin, 1813; Cainbr. Quarts Mof/. vol. ii.

p. 97. [Cambrian Journal, 1863, p. 153.]
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PROPUONATOR,
CARITATE IN PATRIAM SPECTATTSSIMUS,
QUEM DUOBUS SUI TEMPORIS EPISCOPIS,

MORUM IJfTEGRITAS COMMENDAVIT,
ET IN SS. SCRIPT. CAMBRICS VERTENDIS,

GR^CA, LATINA, HEBR^SLA ERUDITIO
ADJUTOREM PERTJTILEM FTRIQUE REDDIDIT.

IDEM LINGUA ET ANTIQUITATIS
BRITANNIC^,

MAGNUS ET INCORRUPTUS INVESTIGATOR,
FASTOS DITJ NEGLECTOS PATEEECIT,

AD ANTIQUI SERMONIS USUM ET SCIENTIAM,
NON UNO OPERE VIAM POSTERIS MUNIVIT.

ANNUM AGENS ULTRA LXX. DEC. A.D. N. M.DC.XUV.
GIVES ^RE COLLATO

POST ANN. CC.

NE CINERIBUS ET MEMORLE,
VIRI EGREGIE DE PATRIA MERITI
DIUTIUS ABESSET MONUMENTUM,
HONORIS, PICTATISQUE CAUSA,

TIT. PON. CUR.]

2. < Lly£r y Weddi Gyffredin.'*

Gan nad oedd y rliagddaleii gyda'r un a welais, ni allesid ei

roddi yn gyflawn : ond argraffwyd ef tua'r flwyddyn hon ; canys y
mae wyneb-ddalen y Salmau can sy gyssylltiol ag ef yn darllen

fel hyn :

—

* Llyfr y Psalman. Wedi ei cyfieitliv ai cyfansoddi ar Fesvr
Cerdd yn Gymraec. Drwy waith Edmund Prys, Arclidiacon

Meirionnydd. Ai Printio yn Llvndain, 1621.'

3. * Catecism,' &c.

Cyhoeddwyd liwn gan y Dr. John Davies o Fallwyd, ac ni wyddys
ychiwaneg am dano na'r hyn a ddywed ef ei hun yn ei lythyr at Mr.
Owen Wynn, o Wydii*, yr hwn a amserwyd ^ Malloid 23o Jan. 1627,'

Ue y dywed, * Yr wyf yn anfon i chwi ychydig o Gatecism ; nid oes

genyf ond deg neu ddeuddeg o'r 500 a argreffais yn 1621, neu
buaswn yn anfon ychwaneg i chwi.'f

[Tebygol mai Catecism yr Eglwys, wedi ei argraffu ar ei ben ei him, ydoedd.]

1622.
1. ^ * Direction for Search of Eecords in the Chancerie, Tower,

Exchequer, for the Clearing of all such Titles and Questions as the

same may concerne, with the accustomed Fees of Search. By
Thos. Powell, Cambrensis.

* [Yn hytrach, * Llyfr Gweddi Gyifredin ;' canys felly yn ddiaii y dylai ei

enw fod. Y mao yr awdwr byth a liefyd yn arfer ' Llyfr y Weddi Gyftredin '

yn llo y * Y Llyfr (Jweddi Gyfrrcdin,' hyd yn oed pan yn anicanu rhoddi y
ddalen enwol l>()b gair a llythyren fel y byddai yn argrafledig. Hyd y gwyddys,
ni elwir cyinmaint ag un argralliad o'r 'Llyfr Gweddi Gyllredin' yn ' Llyfr y
Wwldi Gyfrre<lin,' fel y geilw yr awdwr ef yma, ac mewn llawer man arall.

€ain«yniatl arall a wneir yn fyiiych, mewn jierthynas i enw yr uurhyw lyfr, L'an

1ftwcr, yw, ei alw yn ' Uvfr Gweddi C'yirredin;'8ef ywhyny, gosody gair 'ci((l'r<<Ti>
"

i ddyuodi y Ujjfr ac nid y weddi; pan yw y wedili sy uyjiJ'ixditiy ac uid y Ui/fr.]

dy gair 'c\Y//V<(/i/i'

cdiny

t Cajnbrian Beyister, 1796, p. 473.
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London, Printed for Paul Man, 1622.'

Llyfryn o 98 tudalen 4plyg ydyw, yn cyfarwyddo chwilio hynaf-

iaetliau gan y Cyniro uchod yn Llimdain.

1623.

1 .
* Beati Pacifici ; a Divine Poem, written to his most Excellent

Majesty. By Sir John Stradling.'

London, 1623, 4to.

[Gwoler t. 67, nod t, a rhif 2, d.f. 1607, yng nghylch Syr Jolin Stradling.]

Yr oedd hwn wedi cael ei ddarllen gan y Brenin lago mewn ys-

grif, a'i argrafiu trwy awdnrdod.

3. * Eemaines concerning Britain, Languages, Surnames, Ana-

grammes, Proverbs, &c. By. W. Camden.* 1623.

1625.

1. * Divine Poems, in seven several classes, written to King

Charles i. By Sir John Stradling.'

London, 1625, 4to.*

2. ^ * A Discourse before James i. By the Bishop of St. David's.

1625.' 4to.

Yr Esgob oedd y Dr. Wm. Laud; ac y mae y bregeth yn wlad-
ddysg drwyddi.

1627.

1. 'England, Wales, Scotland, and Ireland, Described and

Abridged with y« History. A Eelation of things worthy of

Memory from four Larger Volumes. Donne by John Speed.

1627.'

Talfyriad byr yw hwn o waith mawr yr awdwr.f

2.
' The Theatre ofthe Empire of Great Britaine; Presentingan exact

Geography of the Kingdoms of England, Scotland, Ireland, and

Wales, &c. Described by John Speed. Lnprinted at London.

1627.'

Tybir mai yn 1610 y dylasai hwn fed gan fod rhai o'r darlunleni
o'r amseriad liwnw, yr hyn a ddengys mai rhywun a geisiodd
wneyd cyhoeddiad newydd o'r hen argraffiad, trwy ncwid yr amser-
iad, yr hyn a wneid yn fynych gynt a hen yst6r o argralHadau
blaenorol.

[Cymharer rhif 1, d.f, 1G14.]

* Gwel 2, 1607; a rhif 1, 1623.

t Gwel rhif 1, 1610; a rhif 1, 1616.
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1628.

1. * Epigraininatum Joannnis Owen Cambro-Britaimi Oxon-

iensis Editio Postrema.

Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana, Anno 1628/
12mo.

[Canfyddir i'r argraffiad hwn ddyfod allan o wasg glodfawr yr Elzeviriaid yn
Leiden. Yr Elzeviriaid oedd3rtit deulu o argrafFyddion dysgedig ac enwog yn
Holand yn y 17fed ganrif, ac ymsefydlodd gwahanol gangenau o honynt yn
Amsterdam, Leiden, yr Hag, ac Wtrecht, lie y dygasant eu celfyddyd i berffeith-

rwydd mawr, yn gystal o ran tlysni a chywirdeb, yn enwedig yn y Uythyren
f3,n, yr hon a ddefnyddid ganddynt yn fynych. Cynnwys eu bargraffiadau yn
benaf weithiau ysgrifenwyr Groeg a Rhufain. Gwir enw y teulu ydoedd
Elzevier (yr bwn a ddaw o'r Isdiraeg else, llwyfen, a vuur, t9,n), Y tro cyntaf y
cyfarfyddir &'r enw Ekevir mewn cyssylltiad ^ Uyfrau, sy mewn argraffiad o
Eutropius, jrr bwn a argraffwyd yn 1592, ac a gyboeddwyd yn Leiden gan
Lewis Elzevir; a darfu am danynt, fel argraflEyddion, gyda pblant Daniel
Elzevir, yr bwn a fu farw yn 1680. Argraffeb gyffredin yn Elzeviriaid ar eu
llyfrau yw * Apud Elzevirios,' neu 'Ex officina Elzeviriorum, ' neu *Ex officina

Elzeviriana;' ac anfynycb y ceir cynenwau neb o'r teulu ar gynddalen y llyfrau

a gyboeddwyd ganddynt.]

2. * Llyfr y Psalmau, VVedi ev cyfieithv, ai Cyfansoddi ar fesvr

Cerdd yn Gymraeg. Drwy waitli Edmund Pry^, Arclidiacon

Meirionydd. A'iPrintio yn Llundain, 1628.*

Ymddengys yr argraffiad liwn gael ei gyhoeddi wrtho ei hun iV
gydrwymo ag unrhyw argraffiad dyfodol o'r Llyfr Q-weddi Gyffredin

;

canys ceir ef gyda Llyfr Gweddi y fl. 1634.

3. ^ * An Act for the EstabHsHng the Estates of Bronfield and
Yale, in the Countie of Denbigh, and of the Tenures, Eents, and
Services thereupon reserved.

London, Printed by Bonham Norton, 1628.'

Y mae hon yn weithred seneddol bwysig berthynol i sir Ddinbych,
yr hyn a ofynid gan Siarl i, pan oedd yn Dywysog Cymru.

1629.

1 . Pregeth ynghylch Edifeirwch, gan Arthjrr Dent. gyfieithiad

Mr. Eobert Llwyd, gynt Ficar y Waun, yn sir Dinbych.'

Llundain. 12plyg.

RoRERT Lloyd a benodwyd yn ficer y Waen yn 1615, ac a
drowyd allan gan Brofwyr Cromwel.* Yr unig grybwyUiad am
dano yng nghoflyfr y plwyf hwnw, yw y cofnod canlynol :

—
' Jane

Lloyd fdia Eob" Lloyd vicarii de Chirke sepulta fuit apud Llan-
dysyl 26. Septembris 1633.t Ymddengys hefyd ei fod yn ficer Llan-
asa, yn sir Fflint. Cafodd hefyd ficeriaeth Llanrwst yn 1619,

* Walker, Sufferings of the Clergy.

t Llythyr y Parch. Joseph Maude, ficer y Waen.
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ficeriaeth y Cwm, gor Llauolwy, yn 1C25, a phersoniaeth Llan-

dyssul, gory Drol Nowydd, yu 1625. Ymildengys mai y llo cyntaf a

gafo(l(l yJoodd ficeriaeth yn sir Amwytliig.* I'a sawl uu or byw-
oliaotliau liyii oedd efo yn ou dal gyda'u gilydd niH gwyddom ; ac

ymddongys fod Willis yu cyssylltu dau o'r un enw,—o bosibl ei dad.

1630.

1. *Yr Yniarfor o Ddvwioldob : Yn Cyfar-wyddo d^n i ryngu

bodd Duw : Yr hwn lyfr 4 osodwyd allan yn saeson-aec o waith y
gwir barchodig (lad Lewis Escob Bangor, ac a gyfieithwyd yn

Oamber-aec o waith Row.Vaughano Gaergai o sir Feirion wr

bonhoddig. JKst voluisse satis.

Printiedig gan Felix Kyngston tros Robert Allot,f ac ydynt iw
caol tan lun yr Arth, ym monwent St. Paul yn Llundain. 1630.'

[12plygbychan.]t

Yr oedd Rowland Vaughan, o Gaergai, wedi cyfioithu y llyfr uehod
er y llwyddyn 1620, fel y dywedir ar wyneb-ddalen yr argraffiadau

diweddaraf ; ond oedodd ei roddi yn y wasg y i^ryd liyny, ef allai, o

blegid bod y Beibl mawr jn dyfod allan gan yr Esgob Parry. Yr
oedd yn y wasg yn gynnar yn 1629 ; canys dywedir yn yr * Annerch'
*AtydarllennuddoGynirovniaith',rbagddododigi'r'LlwybrHyfibrdd,'
a gyhoeddwyd yn y flwyddyn hono :§

—
' Mi a aincanaswn ehwanegu

at ddiwedd y llyfr yma fagad o weddiau iw liarfer ar amryw fath ar

achlyssur, ac achosion ; eithr y mae yr Ymarfer o Dduuioldi-h ynteu
tan y Print-wasc, ac yn bryssio i ddyfod i wlad Gymru cyn y gaiaf

;

oddi-yno y gelli di gael beth bynnag a ddymunech. Dyna wr
boneddig yn treulio ei amser yn weddol, ac yn ganmoladwy, gan
wneuthur gwasanaeth i Dduw, daioni iw wlad, a Uesad mawr iddo
ei hun drwy gyfieithu y llyfr godidog hwnnw. Pe cymmerai fon-

eddigion ieuaingc ein gwlad ni ryw gyffelyb orchwyl-waith duwiol a
buddiol, i dreulio eu hamser arno, ni byddei anllywodraeth, a rhys-

edd yn cael cymmaint rhwysc : Na gwir grefydd vniawn-gred yn
cael cyn Ueied bri, a chymmeriad ; ac ni byddei occreth yn yssu, ac
yn bwj-tta y naill ddarn o'u tiroedd, na thafarndai, a mwg Tobacco
yn j^fod y darn arall.' Os oedd achos achwyn gan weinidog yr
efengyl fel yna yn y flwyddyn 1629—dros ddwy ganrif a chwarter
yn ol, pa faint mwy yw yr achos yn bresennol ! Er bod dysgwjliad
i'r llyfr hwn fod allan *cyn y gaiaf y llynedd, ni ddaeth hyd nes

* Edwards's WUlii's Survey of Sf. A mph

t Tra thebygmai un o geraiut John Allot, yr hwn oedd yu iTcurthwr iLuur-

ws a defuyddiol, ac a drowyd o ticeriaeth Nottingham, o bl.'gid ei angbyd-
ffurtiaeth, ydoedd hwn. Palmer's (^alaniys Xon-(^ou. ^f^'llloriaLs, vol. iii. p.

90. Ymddengys ei fo 1 yu dda ei sefyllfa yn y byd : canys dywetlir iddo rodoi
lOp. i'rtlodion, a'r un swui i gwmi)eiui y Safweithwyr.—Tim}>erley'8 Diction-

ary of Printing.

X [Cynnwys corflf y gwaith C97 o dudalenau; yr arweinolion, 34; a'r ov;ii>\vv<.

iad ar y diwodd, 8; y cyfan yu gwueuthur 739 o dudalenau. 1

§ [Yn hytrach, yn v flwyddyn ganlynol, sef 1630]

14
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oedd y flwyddjm hon (1630) wedi dyfod i mewn. Y mae yn ei rag-

flaenu anercliiad o eiddo yr awdwr, * Lewis Bayly,' * At yr vchel

allvocaf Dywysog, Charles, Tywysog Cymbrii.' Hefyd anercliiad

y cyfieithydd * I'r annwyl urddasol wrai^, Margred, vnig etifeddes

Syi' John Lloyd, marchog] a Sersiant o*r gyfraith, a chywely John
Lloyd o Eiwaedog Esc. gras a thangneddyf yn y byd hwn, a gor-

foledd tragwyddol yn y byd a ddaw a ddeisyf, E. V.' Y mae yn
diweddu— * Eich car ach cAr, gorchmj^nnwch o mynnwch, Row.
Vaughan.' Yn yr anerch * At y Darlleydd ' y mae yn gwneyd
gwawd dychanllyd yn erbyn y Cymry ag oodd yn ei oes ef yn di-

brisio eu hiaith :

—

* Yr ydwyf fi yn gweled cymmaint o ragor rhyngddi ac iaith y
Saeson, ac sydd rhwng cochol newydd a chaberden glytiog : ac etto

nid oes vn sail o athrawiaeth yn y saith gelfyddyd, nad yw wedi ei

addumo jti eu hiaith hwy. Oh Frutaniaid gwaedol, cj'^mmerwch

chwithau beth poen a thraul, i osod allan eich tafodiaith gyfoethog

:

oddieithr i chwi fod o vn feddwl a'r cymru seisnigaidd, y rhai sydd
yn tybied yn oreu ddeleu a diffoddi ein hiaith ni. . . . Mwyaf peth

sydd yn dyfod yn erbyn ein hiaith ni ydyw, anhawsed gan y cymru
roddi eu plant i ddyscu, fel y mae 'n well gan lawer dyn fod ei

etifedd yn fuwch yn ei fj^w^ na threilio gwerth buwch i ddyscu iddo

ddarllain : ac ni cheir yn lloegr nemmawr o eurych, neu scubwr
simneiau na fedro ddarllain, ac na byddo a'i lyfr tan ei gessel yn yr

Eglwys, neu yn ei ddarllain pan fyddo'r achos Ac nid oes

gennif fi ond hyn i ddywedyd wrthit, i gloi ar y cwbl. Edrych a
ddichon y llyfr hwn roddi meddyginiaeth i'th enaid, neu lyfrau

eraill o'i gyffelyb : megis y llyfr odiaethol a gyfenwir llwyhr hyffordd

iW nefoedd o gyfieithiad y lien dyscedig, am hanwyl athro Mr. Ro.

lloyd Ficar y waen, neu bregeth am edifeirwch o waith yr vnrhyw
gymreugydd rhagorol : ac oni ddichon hynny beri i ti wellhau dy
fuchedd, ni byddit ddim gwell pe cyfodai vn oddiwrth y meiriv i'th

athrawiaethu, eithr os cei di ddaioni oddiwrth y llyfr hwn, meddwl
yn dy weddi am vn a fydd rhwym i wneuthur i'w iaith a'i

wlad y gwasanaeth a'r vfydd-dod gorau ar a fedro, tra byddo ei enw
Row: Vaughan.''

Y Dr. Lewis Bayly, awdwr y llyfr hwn, ydoedd enedigol o di*ef

Caerfyrddin ; ac yr oedd yn un o hynafiaid Ardalydd Mon.* Cafodd
ei ddysgeidiaeth yng Ngholeg Ecseter, Ehydychain. Yn 1611, yr
oedd yn weinidog Evesham, yn sir Gaerwrangon, capelwr i'r

Tywysog Ilarri, a gweinidog Eglwys St. Matthew, Heol Ffriday,

Llundain. Am fod ei glod yn fawr fel pregethwr euwog, efe a wnaed_
yn gapelwr i'r Brenin lago i, yr hwn a'i djrchafodd i esgobaeth
Bangor, ar farwolaeth y Dr. H. Bowlands, a chyssegrwyd ef yn
Lambeth, Rhag. 8fed, 1616. Ar y 15fed oOri)henaf, 1621, taflwyd
ef i garchar yn Ffleet, fel y tybir, am lyw ymyraeth yn achos priod-

as y tywysog d merch brenin Yspaon ; ond cafodd yn fuan ei rydd-
hau. Ei brif waith ydoedd y llyfr hwn, yr hv^ n a fu yn un o'r

• ILine^ arall a d.lvAveJ mai o Scotland y daetb, gyda'r Breiiin lago i, fel

capelwr i Henri Ffredcric, Tywysog Cymru, ac athraw i'r Tywysog Siarl, wedi
liyuy Siarl i.—OivludyaruT, 1837, t. 3.
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llyl'rau inwyuf poblognidd yn yr iaitli Seiwouog uiii flynyddoodil.

Yr oedd ar{,nalliad Splyg y ll. 1731, yii SDfed ;* ac argraiiwyd ofyn
Gyinraeg tua chwocli gwaith, ac }^l iaith y Ffranood yn fynych.

Athosodd ei gyhooddiad yn yr iaitli liono beth dadl. Dywedid mai
nid Bayly oedd yr awdwr, eithr un iV/Vr, archddiacon Bangor ; tra

yr haorodd un Lodwio Molins iddo gael ei j'sgrifonu gan weinidog
l*uritanaidd, a darl'od i es^'ob, yr liwn nad oedd yn hynod am ei

dduwioldob, brynu y llawysgrif gan woddw Invnw, yr hwu, wedi ei

foddiannu, wi thalodd bytli am dano : wedi liyny iddo ei gj'fnewid

mown rliai nianau, a'i gylioeddi fel ei waith ei liun. Ond pa fodd
bynag, cyfrifid y llyfr yn barchus fel awdui'iaeth Bayly gan y rliau

Iwyaf. Bu yr awdwr farw yn 1631, a ehladdwyd ef yn Eglwys
Gadeiriol Bangor. Gadawodd ar ei ol bedwar o feibion.f Daeth
un o honynt—John—yn awdwr rliai pethau bychain,;!: yn gapelwr

y brenin, ac yn wareheidiwr Elusendy Gabriel Goodman, yn
Ehuthyn. Thomas, yr ieuangaf, a ddaeth yn D.D.; cymmerodd
arfau ym mhlaid y brenin yn Ehaglan ; wedi hyny gogwyddodd
at liabyddiaeth ; ac o blegid rhywboth a ysgiifenasai yn sarhaus ar

y llywodraeth, efe a gareharwyd yn Newgat. Diangodd o garchar,

ac aetli i Holand, lie yr addefodd ei hun yn Babydd. Cylioeddodd
amrai weithiau, a bu farw yn yr Ital, mown tlodi ma\\T, o ddeutu y
11. 1659.§

Am y cyfieitliydd * Row. Vaugil^x, wr bonheddig,' yr oedd yn
tyw yng Nghaergai [ym mldwyf Llanuwchllyn], gery Bala, yn sir

Eeirionydd, ac yn tarddu o lien deulu o'r un enw ag oedd yn
meddiannu y lie hwuw er ya cannoedd o Hynyddoedd cyn ei amser
ef. Yr oedd euwogrwjddyn perthyuu iddyutfel teulu, neu genedl.

Yr oedd un Gwerfyl Mechain, nierch Hywel Fychan, yr hon oedd
brydyddes, acyn byw rhwng 1400 a 1490, yn y lie hwn.|| Brawd i

bono, a mab i llywel Fychan, o'r enw John Fychan, a briododd
ferch un Cadben Madog, a mab iddynt hwythau, o'r enw Kobert, a
briododd etifeddee Gwern Brychdwn, yr hon oedd yn un o Lwydiaid
Mathafarn, a merch i'r rhai hyny a briododd y Milwriad Salisbury,

o Rug, ger Corwen, a Bachymbyd, ger Diubych, yr hwn oedd yn
cael ei alw yr ' ITosanau Gleision,^ a r hwn oedd yn llywocb'aetliwr

Castell Dinbych, yn amsor y rhyfel cartrefol.** Yng nghofrestr eir-

yddion Moirionydd, coir fod John Fychan o Gaergai yn sirydd yn
1615 ac 1622. Yn 1644, cawn Rowland Fychan, y cylieithydd, ac
eroill wedi hyny o'r teulu, yn siryddion. Cafodd ef ei ddysgeidiaeth
yn Rhydychain, ond nid arosodd yno i gymmeryd graddau. Gelwid

* [Y raae gcnyf yii awr o'm blaon argraffiad o bono a ymddangosodd yn
Llundaiu yn 1810, yr hwu y dywedir maiy TOfetl ydyw.]

t Dau fab, raedd ereill.

—

Gwladgarwr^ 1837, t.3.

t 'Two Sermons. The An^ell Guardian. The Light Enlightening. Preach-
ed by John Bay ley. Guardian of Christ's HoapitjUl in Knuthyu, 1630.' Y
niae y cytiwyniiad i'w Dad, Lewis Bayly, Esgob Bangor.

§ Wood's Athen Oxon. ; Biog. Brit. ; Williama's Eminent Wil'iTimen.

li
Owen's Can^rian Biography.

•• awjVmlydd, cyf. vi. t. 87.
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ef y Cadhen Fychan neu Vaughan, gan ei gydnabod, o blegid iddo

wasanaethu yn y fyddin o blaid y brenin ; ac y mae prawf ei fod ym
mrwydr Naseby. Y mae ar gael yr hysbysiad canlynol :—

' Ymofyn-
er am un S— H—, o L-n-11-cb-d,* yn agos i Fangor

;
gwr du, byr,

llydan-ysgwydd, a cbydnerth ei wneuthuriad, Bu yr> ymladd o

dan y Cadben Rowland Fychan yn ymladdfa Naseby, lie y cym-
merwyd ef yn garcharor. Anfonwyd ef a plienweig neu ysgadan
cochion, i un Mr. Wyn, yn agos i Gaerwrangon, yr hwn a fuasai yn
ddiweddar yn swydd Gaernarfon yn prynu gwartbeg, ac a gyflog-

asai y dywededig S— H— i'r gorchwyl uchod. Gwelwyd ef yn
ddiweddar yn dychwelyd tuag adref, y pedwerydd dydd ar bymtheg
olonawr diweddaf, ar Fwlch Oerddrws,f lie y tagodd efe ryw gylcb-

werthwr fpedlarJ, gan yr hwn oedd eeffyl yn llwythog o dobacco,

triagl, dwr y bywyd fhrandyj, a lliain, &c., &c. ; a chymmerodd y
cwbl ymaith.':|: Y mae ef ei hun hefyd yn cj'feirio, fel y tybir, at

hyny, pan y dywed wrth ei * anwyl nai Eu. Vaughan, Moel y Fron-
Uwyd,' * Mi a welaf yr awrhon i mi achos dda i Ddiolch i Dduw ac i

orfoleddu yn ein gwaith yn gwrthryfela (er na ynnillodd jt vn o

honom ond ychydig ar ein gwaith, etto rhaid oedd i ni fyned ar ol

ein rhywogaeth) y naill tros y Brenin a gwir ragorfraint y Gymanfa,
a'r Hall tros y Brenin ar Gymanfa, ac i ddiweddu yn llawen milvus

rapiat vtrumq; hellatonmi, y trydydd ar asgwrn.'—Hhagymadroddi'r
* Pregeth yn erhyn Schism.^ Yr oedd yn selog iawn tros y brenin

;

canai mewn gogan i'r blaid seneddol, a chyfeiriai yn gas atynt yn
rhagymadrodd y llyfrau a gyfieithodd o waith y Dr. Brougli, y rhai

a enwir yn eu trefn ; a darfu i'w sel gynhyrfu y blaid hono, nes
iddyut losgi ei dy a'i feddiannau yn 1645, an trawsfeddiannu. Dy-
wedir hefyd iddo yntau fod ju garcharor yng Nghaerlleon am dair

blynedd.§ Adferwyd ei feddiannau, ac adeiladodd efei dyeiiwaith,
gan gerfio englyn uwch ben y porth. Pa bryd y bu farw, nid oes
dim cofnod i'w gael, am a wyddys.|| Am y cyhoeddwr Allot, a'r

argrafiydd, nid oes genyf eto ddim hanes.

2. * Y Bibl Cyssegr-lan, sef yr Hen Destament a'r Newydd.

Printiedig yn Llvndain, gan Eobert Barker, Printi^vi- i Ardder-
choccaf fawrhydi y Brenin: a chan Assignes lolm Bill. Anno
Dom. 1630.' [8i3lyg.]

Y mae yn ei ganlyn, ' Testament Newydd ein Harglwydd a'n
Hiaohawdwr lesv Crist. Printiedig yn Llvndain gan Robert
Barker, Printiwr i Ardderchoccaf fawrhydi y Brenin : a chan
Assignes lolm Bill, Anno Dom. 1630.'

Y mae hefyd y * Llyfr Gweddi,' yn ei ragflaenu, ac hefyd anercli-

iad Lladin Richard, Esgob Llanelwy, at y Brenin lago, a Llythyr

* Llanllechid.

t [Rhwng Dolgellau a Dinas Mawddwy,]

:J:
Givi/lif.dydd, cyf. iv. t, 247.

t Owyliedydil, cyf. t. ii. 218. Rhagymadrodd i Waith Hvw Morrit [t. x].

II Williams's Eoituent ^'rhhrnm.
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Lladin yr Esj^ob William Morgan at Elisabeth ; ac yn eu dilyn, * At
y Darllonydd' yu Gynirao^.
Bu y Cymry uwth law deiig mlynedd a thrigain ar ol sefydliad

Protestaiiiaetli ^an y Fieiiiiies Elibabeth, ao agos '\ gan mlynedd ar ol

gwahaiiu Prydain oddi wrth E^^lwyH Khufain, heb fixl dim Beiblau

yng Nf^hymru, oiid yn yr oglwyei, y capeli plwylol, a'r eglwysi

eadeiiiol. Nid oodd darpariaoth wedi ei gwiieyd ir werin hyd yr
ar«^nilliad liwn, fol po iia buasai gauddynt Iiwy ddim i'w wneyd 4
guir Dinv oiid ei wraiidaw uuwaitli yn yr wythnos. Yr oodd yr ar-

graffiad o'r blaen yn unplyg, yn fawr, yn drwm, ac yn ddrnd iawn,

allan o gyrhaedd y eyilVedin, ac yn anghyfieus i'w drafod hyd yn
oed ar ddarlleulii yr eglwysi. Y'r oedd, gan liyn}', eisieu Beiblau
bychain, hwyhis at wasanaeth tenluaidd a chyliredin. Yr oedd yr
argrailiad Invn yr hyn oedd eisieu—yn.wytliplyg, neu bedwarplyg
bychan o'r hon ddull.* Yr anrhydedd hwn o ddarparu y Beibl fel

hyn, y waitli gyntaf, i wasanaetli y cyHredin yng Nghymru, sy

ddyiedus i ddau o hiliogaeth y Cymry, y rhai oeddynt y pryd hyny
yn ddinasyddion Lluudain, sef llowland Heylyn a Syr Thomas
Middleton.
Rowland Heyi.yn neu Heilyn, oedd o dylwyth Pentref Heilyn,

yn sir Drefaldwyn.f
Syr Thomas Middletox, oedd fab Pichard [Middleton o Waenj-n-

og, yn sir Ddinbych, a'r hwn (,edd yn meddiannu Castell y Waen,
trwybryniad, abrawd i SyrHugh Middleton, y mwnwr,yrhwnaddyg-
odd yr AfonNewydd o Ware, yn sir Hertflbrd, i Lundain, aci'r Cad-
ben William Middleton, neu Gwilym Ganoldref, ybardd, yr hwn, fel

y gwelwyd [rhif 1, d.f. 1593, a rhif2, d.f. 1 603] adrodd y Salman ar gan.
Sefydlodd Syr Thomas yn Lluudain fel gof aur. Bu yn gwasanaethu
y swydd o Arglwydd Faer Llundain, ac efe oedd sylfaenydd Middle-
toniaid Castell y Waen. Bu i'w rieni naw o feibion a saith o ferched.

Y mae cerfiad yn yr Eglwys Wen, ger Dinbych, ar fedd eu tad a'u

mam, yn eu dauTOS oil, y naw mab o r tu cefn iddo ef, a'r saith merch
o'r tu cefn iddi liithau4 Cymmeiodd Syr Thomas law helaeth a
llwyddiannusgyda'r Senedd yn erbyn Siarl i; ac wedi hj'ny newid-

* [Wythplyg ydjrw ei faintioli. Y mae y llythyren yn bur fdu, ond yn lied
brydferth.]

t Ystyr y gair Heilyn yvr trulliad; ac yr oetld trulliaid etifeddol i Dywya-
ogaeth Powys. Peter, Ilancs Crefydd, nodyn, t. 512. Yr oechl nai iddo o'r enw
Dr. Peter H ey lin, yr hwai a anwyd yn lolH) ; ac a fu farw yn notle«li^ yn ffair yr
Archesgob Laud, a Siarl i. Ysgrifenodd lawtr iawn ar y rhan I'wj-af o ildadleu-
on yr oes. Bu farw yu 1GG2, yn G3 oed. Bu iddo yntau fab o'r enw Dr. Henry
Hey lin. Bu arall o'r enw Dr. Bichard Heylyn yn Cianon Eglwys Cirist,

Rhydychain. Bu hefyd CJronwy Heilyn, yng ng^va8anaeth ' IJewely^l ein
llyw olaf.'

—

Canihrian Reijiitfcr, 1795, pp. 278-9 ; Wooil's yl^/ir;j. Oxon. vol. ii.

pp. 182-189, a 824.—[Ym nihlwyf Llanymynech, yn swydtl Aniwythig, y mae
Pentref Heilyn, ond ei foil ar gytliniau swydd Drefaldwyn. Bu yr Henadur
Heilyn yn un o henailuriaid Llundain, ac yn sirydd y dilinas htmo. Ar ei

draul ef yr ar^atfwyd yr ' Ymarfer o Dduwioldeb' (rhif 1, dan y tlwyddvn
hon), yn gystal a'r argrafKad Splyg o'r Beibl a gofnodir yn y lie hwn. feu
farw yn 1G34.

—

Gu\ii(7i Gu\illter Mecha'm, iii. 19.]

t Pennant's Tourn In H'lA.v, vol. ii. p. 31. [GinnUh GuxUlter Mechain, ii.

4.1.3.]
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iodd ei Llaid, a chymmerodd arfau o du'r brenin ; diangodd iV
gastell, a cheisiodd ei amddiffyn ; ond bu gorfod rhoi i fyny ar yr

ammodau a ofynid gan wyr y Senedd * Am yr argraffwyr, dywedir i'r

Brenin Siarl i. ar Orph. 20, 1627, ac yn y 3edd flwyddyn o'i deyrn-

asiad, gael ar ddeall fod trwydded y Barkers wedi ei throsglw^^ddo

i Boniiam Norton a John Bill, ac efe a gadarnliaodd y trosglwydd-

iad ;f a dyna pa ham y dywedir fod y Beibl hwn wedi ei argraffu

gan Eobert Barker, * a chan Assignes John Bill.'

3. 'The History of the Ancient and Moderne Estate of the

Principality of Wales, Dutchy of CornewaU, and Earldome of

Chester. Collected out of the Eecords of the Tower of London, and

diuers ancient Authours. By Sir lohn Dodridge Knight, late

one of his Maiesties Judges in the Kings Bench. And by himself

Dedicated to King lames of euer blessed memory. London, ^
Printed by Tho. Harper, for Codfrey Emondson and Thomas

Alchorne. mdcxxx.'

Syr John Dodridge ydoedd frodor o Barnstabl, Dyfnaint [lie y
ganed ef yn 1555]. Cafodd ei ddysgeidiaeth yng Ngholeg Ecseter,

Phydychain, o'r lie y symmudwyd ef i'r Demi Ganol, ac y daeth yn
enwog yn y gyfraith. Penodwyd ef gan ei fawrhydi yn Brif Ynad
yn 1607, ac yn Earnydd y Llys Penadur, yn 1613 [a bu farw yn
1628].

4. * Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo yr anghyfai'wydd i'r nefoedd.

Yn yr hwn y dichon dyn ystyriol weled ei gyflwr presennol, pa un

ai cadwedig, ai colledig. Wedi ei osod allan ar ddull ymddyddan-

ion, yn gyntaf yn Saesonaec, o waith Arthur Dent, Gweinidog Grair

Duw. Ac yr awr-hon wedi ei gyfieithu yn Gamber-aec er cymmorth

i'r Cymrc annyseedig, fel y gallo efe gael yn ei dafod-iaith ei hun,

foddion a chyfryngau i chwanegu ei wybodaeth i wasanaethu Duw.

Printiedig yn Llundain gan Nicholas Okes dros George Latham,
ac a geir ar werth ym monwent St. Paul tan arwydd Pen Escob.
1630.'

Cyfieithiad Eobert Llwyd yw hwn. Yr oedd pregeth Arthur
Dent yn cael ei chyhoeddi gj^da'r * Llwybr Hyffordd,' ac ar wahan
hefyd, mae yn debyg. Ehoddid y bregeth yn llawn yn yr argraffiad-

au cyntaf, ond yn y lleill dim ond talfyriad o dri thudalen, felag i lenwi

* Pennant's Toxira in Walea^ vol. i. p. 284. [Mah i'r Syr Thomas Middleton
(brawd Syr Huw Midleton a Gwilym Oanoldref) a cofnodir gan yr awdwr,
ydfHjdtl y Syr Tlionias Middleton a tldug ran o (b-aiiT argraffu Beibl Cymraeg
IG.'iO, ac a gynunerth ran yn y rliyfel rhwng Siarls i. a'r Seuedd. Y tad a fu

yn Arglwydd Faer Llundain, yn nbeyrnasuid lago i, ac a brynodd Gastell y
Waon, yn 1595; a'r mab ydoedd yr ail Filtwn o'r lie hwuw. Felly ewythredd
i'r gwr iiwn (ac nid brodyr) oedd dygiedydd yr Afou Newydd i Lundain, a
chynghaiicddwr y Salmau ar fesur cerdd.]

t A Concise History of PiiMinc, p. 115.
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y lien. Yii nhvodd oi * At y Darllonydd/ dywod y r-yfieitiiydd,

* O'ln stafoU yii Ffostor-lan yii Llundain yr Vgeinfod dydd o fis ^ledi,

1G29. Yr oiddot yn yr Arglwydd, K. LI.' Wrth ymresjinu a'i

* JJdarllcnydd,' ofo a ddywed :

—

* Ai anhawdd gonit droulio amsor yn y gorcliwyl liwn, nid rhaid

i ti goUi dim amser a waethygo amat, neu a rwystro dy orchwylion
bydol yn eii pryd : y mae 'r nos yn hir y gaiaf, a'r Siiliau, a'r

gwyliau yn hir yr haf
;
gad ymniaitli y twinpath chwarou, a'r

bowliau, a'r tafarnaii, a'r bol-droed, a'r doniH, a'th negeseuau
;
g^rna

y potliau hyn yn woddol ar dy ddiwmodau dy hun, o bydd aehos

:

eitlir gwasanaetha Uduw ar oi ddydd ei hiin ; ac onide, efe a ddigia

wrtliit, ac i ba lo y ffoi di rhagddo?' * * * * Ai ni fedri di ddar-

llain Cymraec, na neb o'th dy chwaith? 0, beth d ddy^vodaf
wrtliit, ond Duw a'th liolpio druan

;
pa fodd y gwasanaethi di Dduw,

gan na fedri ddarllain ei air ef. Dysc yn gyntaf y gellych, neu bar i

ryw vn o'th dy ddyscy darllain, a dysced y lleill gan li\mw : Mi a
gymmeraf arnaf osod y dyn ieuangc a fynnych (yn enwedig o bydd
efe hyddyse) ar ffordd gymmwys i ddyfod i ddarllain o honaw ei

hun yn adrybelydr yn 61 cymmeryd o honof ychydig o boen gyd ag
ef tros vn w>'thno8. A ijlieth yw hynny wrth y llesad a ddichon
dyfu oddiwrtho,?'

Gellid tybied mai gweinidog ffyddlawn yn ei ddydd oedd Robert
Llwyd, gan ei fod yn llefaru mor eglur yn erbyn gwagedd ac ofer-

edd. Yr oedd hofyd yn fardd o gryn fedrusrwydd.
Arthur Dent, pregeth yr hwn sy gyssylltiol d'r llyfr hwn,

oedd * Weinidog Gair Duw yn South Shoobery, Essex,' ac yn un o'r

Presbyteriaid yn amser lago i. Efe a ddyoddefodd lawer o orthrym-
derau o blegid ei anghydtfurfiaoth ; a dyma ei bregeth yn eael ei

Chymreigio a'i ehyhoeddi gan Eglwyswr. Ysgrifenodd a chyhoedd-
odd waith enwog o'r enw ' The Ruino of Rome, or, an Exposition
of Revelation.' JBu farw tua'r flwyddjTi 1600.*

1631.

* Car-wr y Cymru, Yn annog ei genedl anwyl, a'i gydwlad wyr er

mwyn Crist ai henoidiau i chwilio yr Scrythyrau yn ol gorchymyn
Crist. Joh. 5. 39. Y rhai, yr awr 'hon yn ddiweddar a brintiwyd

o newydd yn Gymraec ; ac a geir ar werth yn llyfran cynnwys, a

bychain eu maintioli a'i pris, drwy fawr ddiwydrwydd, a thraul swm
o wyr Duwyol, enwog ac ewyllys-gar i wneuthur daioni i'r C^Turu.

Llvndain, Printiedig gan Felix Kyngston, drwy awdurdod.
13G1.'

Y mae yn llyfr bychan o 135 o dudalenau 32plyg. Yn y dechreu
y mae dan dudalen o—'Cynhwj'siad y llyfran hwn,' mown ll^-thyr-

onau Italaidd. Cyrhaodda corfi' y gwaith i'r tudalen 95. Yna
* Gweddi y Cymro am faddouant am iddo hyd yn hyn esceuhiso chwilio

* Brooks's JIhtory of the Puritatut, vol, ii. p. 11.3. [Am chwaneg o banes y
* UwyLr HylTorJ.!,' g^veler rhif .3. d.f. 1GS2.]
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yr Scrythyrau, ac am Eds o hyn allan i'w iawn-ehwilio hwynt,' yn 4
tudalen ;

* Gweddi y Car-wr dros y Cymrw, ar i Dduw drugarhau
tcrthyut a gostwng eii ealonau i gadw y gyfraith hon,^ o 5 tudalen

;

' Boreuol weddi i'w harfer mewn Teulu,' o 4 tudalen ;
* Prydnawnol

weddi i'w harfer mewn teulu,^ o 4 tudalen ;
* Boreuol weddi Pen-

teulu ar y dgdd Sahhoth,'* o 3^ tudalen ; 'Prydnawnol weddi Pen-
teulu ar y dydd Sahhoth,^ o 2 dudalen'; * Gweddi pen teulu cyn hwyd ;*

* Diolehgarwcli pen teulu ar ol Iwyd.'' Yna ceir— ' At y darlleydd,''

o tua 3 tudalen, wedi ei arwyddo *!R. Lloyd;' tudalen heb argraff;

a"gwyneb"y Hall gyda ' Felix Kyngston ai preintiodd, dros yr Awdur,
drwy Awdurdod ;^ ar ol tudalen gwyn, ceir anercliiad yn Seisonaeg,
o 5 tudalen :

—
' To all the Worthy and True-hearted Well-willers

and furtherers of the Spiritual weale of Wales, who haue put their

helping hands and hearts to that late, necessary, and worthy worke of
Setting forth the Bible in Welsh, in a small volume. The Author
of this Welsh treatise, wisheth Wisdoms Gift (as a gracious Pecom-
pence of Reward from the Lord) viz. Length of daies, riches and
honor ; with Eternall life which is the gift of God through lesus Christ
our Lord. Amen.' Diwedda gyd 3 tudalen o— ' The pronunciation
of the Letters in the British tongue,' ac—'A comparison of the
pronounciation of the letters in Welsh, to the Greeke and Hebrew
Letters,' a"i arwyddo ' By Edward Kyffin.'
Oliver Thomas, ydoedd weinidog o Groesyswallt, er na cheir fod

neb o'r enw wedi bod erioed yn gweinidogaethu yno yn yr Eglwys
Sefydledig, nac yn un lie arall yn y gymmydogaeth sydd o fewn
Esgobaeth LIan elwy.* Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Neuadd Hart,
yn Phydychain. Darfu iddo, gj'da gweinidogion ereill, roddi ei enw
wi'th gyfreithlondeb y Cyfammod yn 1647. Yr oedd yn un o'r

Profwyr yn y Weithred Seneddol er Lledaeniad yr Efengyl yng
Nghymru. Buasai yn dal lleoedd yn sir y Mwythig, ac yn Ffelton
yn y sir hbno y bu farw.f Y mae rhifnodau yr amseriad wedi eu
camosod a'u gwneyd yn 1361, yn lie 1631, fel y dylent fod.

1632.

1. 'Antiqua) Linguae Britannicse, nunc vulgb dictse Cambro-

Britannicee, a suis Cymraecae vel Cambricae, ab aliis Wallicse, et

LingvsD Latina), Dictionarium Duplex. Prius, Britannico-Latinum,

Plurimis venerandse antiquitatis Britannica? monumentis respersum.

Poeterius, Latino-Britannicum. Accesserunt Adagia Britannica, &
plura & emendatiora quam antehdc edita.

Londini, Impress, in eedibus P. Young, Impensis Joan. Davies
SS.Th.D. An. Dom. 1632.' Unplyg. [4to.]

^
Dywedir mai gwaith un * Dr. Tliomas ab Wiliam ' o Drefriw, yn

sir Gaornarfon, ydoedd hwn yn wreiddiol, ac ei fod wedi ei 3'sgrif-

enu tua'r fl. 1600, a'i adael ar ei ol mewn ysgrif a ddaeth i law y
* Gwel Edwards's Brown Willis's Sunry of St. Asaph.

t Wood's Athcn. Oxon. vol. i. p. 8G0.
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Dr. Jolin Davios o Fallwyd, yr hwn, wodi edrych drosto a gwiieyd
rliai gwelliadau ynddo, a'i cyliooddodd gydag ail argraffiad o'i waith ei

liiin.* Golwid y WilliaiiiB Invn yn 8yr Thomas aij Wiliam gan ei

p:y(hvladwyr
;
yr hwn ocdd fab i Wiliam ab Thoniafl ab Gronwy, ac yn

diH^yn o waodoliaoth Ednowaiii Bondow, iin o'r Pyintheg Llwyth,
a Catherin, morch ]Moredydd Wynn ab Ifan ab Robert, o Wydir,
gor Llanrwst. Ganod of, modd of ei liun,t yn 'Ardlie'r

Monoich, dan droot yr Yi-i y'nghwiuwt Llechwedh Isav, lie y darfu
oi fagu a'i foithrin fwj'af.' Cafodd oi ddysgeidiaoth yn Rliydych-
ain, Ho y gi-addiwyd of yn A.C. Wedi hyuy arforodd feddyginiaoth.

Ysgi-ifenodd amrai weitliiau gorchestol, heb law y Geirlyfr hwn,
megys llyfr o'r enw ' Prif Acliau hell Gymru Benbaladr;' Cynglior-

ion Moddygol ; a gwaith ar Soryddiaoth. Y mao hofyd ysgrif ar ei

ol yn dwyn yi* onwad yma:— * Llyfr Prophwydoliaethau Cymraeg
a Soisoneg a Lladin o law Syr Thomas Williams.' Hofyd Llyfr

Llysiau gyda'u rhinweddau moddygol. Ond ©i brif waith oedd y
Goirlyfr, jt hwn, gyda'i ysgrifeniadau oreill a enwyd, sydd yn
Llyfrfa yr Hengwrt, lie bynag y mao hone gan yr etifedd presennol,

8yr Kobort WiUiamos Vaughan.t Y mao lla^^^sgrif y Goirlyfr yn
dair cyfrol bodwarplyg. Yr oedd Syr John Wynn o Wydir yn
awyddus iawn am iddo ei gyhoeddi, ac mown llythjT ato, yr hwn a
amsorwyd Hydrof 21, 1620, efe a awgryma am ryw gynllun i wneyd
hyny, yr hyn nid oedd yr awdwr yn gweled nemawr obaith y cwbl-
hl-id of ; canys ofo a atob Syr John mown iaith fel hyn :

—'Am y Geir-

lyfr Lladin a Chymraeg, yr hwn, trwy lafur a thraul fawr, fel y
gwyr Duw, a grynoais ac a di-efnais jti ystod y deng mlynedd a
dougain hyn, yehydig iawn o dul neu ystjoiaeth yr wyfyn ei weled am
fy mlioen, ac folly nid wyf yn meddwl gwnoyd brys, gobrwyed Duw
chwi am eich caniatad, i ^^wyno yr unrhj^w i ryw un o'r dynion

* Gwel rhif 1, 1621. [Yr ail ran, sef y rhan Ladm a Chymraeg, sydd wedi
ei chymmeryd allan o waith y Dr. Thomas ab Wiliam ; gwaith y Dr. DaWes ei

him yw y rliau gyntaf, sef y dosbarth Cymraeg a Lladin. Nid yw yr ail ran
ddim ond tdl/yr'uid yn unig o waith y meddyg o Drefriw, a thalfyriad cwta
ydyw, Y mac y gwaith gwreiddiol ar gadw yn Llyfrgell Peniarth, jni Uaw-
ysgrifen yr awdwr ei hun ; ac oddi ar ymchwiliad personol gallaf gyd-dystiol-

aethu ag awdwr dysgedig y Dictionary of Eminent Welshmen, nad yw jt hyn
a gyhoeddodd Davies o bono nemavrr gu'ell na dangoseg yn iinig o'r hyn ydyw
y gwaith megys y gadawodd ei awdv^T llafurns ef. Nid yw J)a\'ie8 yn houi
bawl i amliiri(uth yr ail ran o'r Geirlyfr. Ni cbybocddodd Da\'ies, mcgj's y
dywed yr awdwr, ail argrafiiad o'i Eiriadur, nac o un rban o bono. Yr uni^
adargratbad o bono yw yr un bwnw o'r rban CJjTuraeg a LlacUn a gyboeiblwj'd

gan Bocsborn, yn Amsterdam, yn 1054, 4plyg; ond yn yr argraffiad bwni
gadawyd allan y geiriau Hebraeg ac ieitbocdil ereill y cymherir y (JjTuraeg A
h^^'J^lt. Y gUT a gyhoeddodd yr argralbad b\*'n—Marc Suerius Bocsborn
( Ho X born neu Boxbornius)—aaned yn y tl. 1012, ac a fu jai atbraw ciuleiriog

rbcitbioreg, llyw'odeg, a banesyddiaetb, ym Mbrifysgol Ix'iden, jti Holand. Cy-
lioeddodd draetbawd ar ddarganfyddiad argiatlyddiaetb, ac j'sgrifeno<ld amryw

o

weitbiau dysgi-dig yn yr iaitb lladin mcwn rhyddiaitb ac ar fesur cerdd. Bu farw,

meddir, yn KJ.'j.S ; ac os felly, bu farw cyn i Eiriailur Davies gael ei gytlawn
ddwyn ganddo trwy y wasg, o leiaf cyn idilo gael ei gyhoeddi. ]

t Anercb o tlacn y Geirlyfr, argraffetlig yn y Grail, 1805, t. 61.

t [Y mac boll Lawysgrifau Heng\vrt yn a>*T jTii meddiant W. W. E. Wynn,
Yswain, Peniarth, ger Tywyn, Aleirionydd ; i'r bvii y gadawjd bwynt yn
evN-j'llys Syr Robert W. V'augbau, y ba^\^^lig diweddaf o'r enw, yr hwn a fu

farw yn 1858.]

15
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hyn, addewidion mawr y rhai a brofais yn effaith fechan, mewn
pethau yn cael eu gwneyd trostynt hwy, a rhoddi i fyny ryw gasgl-

ladau iddynt hwy, heb dderbyn erioed quid pro quo am ddim o

honynt. Fe vlyr Duw fy my mod i, yn y pedair blynedd yr oeddwn
yn ysgrifenu y Geirlyfr, mor ddiwyd wrtb y gwaith., fel yn fynych,

pan ddeuwn oddi wrtb y llyfr, na wyddwn, lawer gwaith, pa ddydd
o'r wythnos a fyddai, ac felly mi a gollais fy ngalwedigaeth a allasai

fod yn gan punt i mi, neu yn gryn lawer, a gallaswn fod yr amser
hwnw yn dihoeni o newyn, oni buasai Duw, ac ystyriaeth eich an-

rhydedd, ac nid haelioni y dynion anhael hyn.'* Y mae yn dra thebyg
mai pabydd ydoedd o ran ei brofFes, a rhoddwyd cyfraith arno ef yn
llys esgobaeth Bangor, Mai 23, 1606, wrthyrenw * Ihomas WilliamSt

alias Bns. Thomas Williams de Trefryw^ eo quod recusal venire ad
JEcclesiam;'* ac ar Dach. 12, 1607, yn llys yr Archesgob, ^ Ds. T.

Williams rescusans exeommunicatur* Dywed yr Esgob Humphreys
am dano, iddo ef glywed gan ei dad, ddarfod i'r Arglwyddes Bodvel
ddywedyd wrtho, pan oedd ei thad, Syr John Wynn o Wydir,
ar gychwyn i'r Senedd hono, pan gymmerodd Brad y Pylor Gwn
le, i Thomas Williams ddyfod ato, a'i berswadio yn daer i beidio

4 myned i'r eisteddiad hwnw ; oddi wrth yr hyn y casglwyd wedi
hyny ei fod ef wedi cael rhyw awgrym am y bwriad hwnw, ac nad
oedd yn foddlawn gadael i'w gefnogydd gael dyoddef trwyddo. Yr
oedd yn byw agos trwy ei oes yn Nhrefriw, ger Llanrwst, a dywedir
iddo fod yn gwasanaethu yr eglwys hono, ac y mae yn dra thebyg
iddo gael urddau (gan y gelwid ef Syr Thomas Williams) yn amser
Mari, ac iddo golli y lie ar esgyniad Elisabeth, o blegid ei ymlyniad
wrth Babyddiaeth, ac iddo y pryd hyny droi i arfer meddyginiaeth
yn lie y weinidogaeth. Ac y mae enw un Thomas Williams yn
gurad Trefriw ar yr ymweliad esgobawl yn 1573.f
Y mae yn gyd-rwymedig 4'r * Geirlyfr Dyblyg ' hwn, restr o enwau

awdwyr a beirdd, yng nghyd a hysbysiaeth am yr amser jt oeddynt
yn oesi ; ac hefyd gasgliad helaeth o Ddiarebion Oymreig, ac o Enwau
Llysiau, &c. Oddi wrth lythyr Lladinaidd a ysgrifenwyd gan y Dr.
Davies at Sjt Simonds D'Ewes, ymddengys ddarfod i'r Doctor ysgrif-

enu deongliad i'r diarebion hyny
;
J a dywedir fod yr ypgrif yng

nghadw yn y Grywreinfa Brydeinig, Llundain, hyd hedd3rw, ac yn
gwneuthur casgliad tra helaeth. Mae y llythyr crybwylledig wedi ci

ysgrifenu o Fallwyd, Chwefror 2, 1640 ; ac yn dechreu fel hyn :

—

* Pan y daoth eich llythyr i'ra llaw, nid oedd genyf gyfieithiad

o'r Diarebion Prydeinig o'r fath ag a ddeisyfech. Ond cyn gynted

* [Cambrian Register for 1795, p. 159.]

t Wood's Athen. Oxon. ; Bishop Humphreys's Additions, Cambrian Register,

vol. i. p. 157 ; Williams's Eminent Welshmen.

t Cyhoeddwyd y Diarebion yn llyfryn bychan yu Nhrefriw, yn. nechreu y
flnnrif hon. [Y macnt hefyd wedi cu liargratlu ar ddiwedd Geiriadur y Parch.
Thomas Richards (1751); a chyda llawer o chwanegiou yn y drydcdd gyfrol o'r

Myvtfrian Ar/miolof/i/. Y maeut, yn fwy neu lai cyflawu, wedi ymddan^os
hefyd mewii rhai cylioeddiadau ercill ; oml nid oes yn agos y cyfan o Ddiarebion
Oymru we<li cu hanjraffu hyd yu hyn. Y mac casgliad helaeth o honynt yn
Uiwyagrifcn Tolo Nforganwg yn llyfrgell Arglwydd Llanofer, y rhai ni chawsant
erioed eu hurgraffn. Am adysgrifen o'r rhai hyn y cafodd Ab Ithel wobr yn
Eisteddfod Llangollen yn 1858.]
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ag y (lerbyiiiaiB ef, doclireuais ar y gorclnvyl o'u doongli ; ac yr wyf
yiiia yu aufou i chwi ychydig leiii, a tlirwy gauiatad Uuw, mi a
yraf i cliwi y gwoddill ar fyrder.'

Y niao ofo yn myuod yiu mlaen i ddangos natur a threfn y
diarebiou Iiyiiy, a'u tebygoli-wydd, ar aniryw ystyriaethau, i ddiar-

ebioii cenodloodd oroill. Mewu porthyuas i'w lal'ur yu cyfansoddi y
* Goirlyfr ' livm, y mao efe yu oi ragymadrodd yu dywodyd :

—

* Fel y byddai i'r gwaitli ll^m fod yn fwy i)orliaith a cliyflawn,

myfi a ddarllouais agos yr hoU lyii*au sydd yn yr iaitli Gymraog, yn
gystal rhai o wuitli llaw neu ysgrifonodig a*r rhai argratfedig

;
yn

enwedig gwaitli y Beirdd a'r Prydyddion, y rhai sydd ym mliob
iaith, agos, yu sofydlu ystyr geh-iau, ac yu fynyeh yn rhoddi iddynt

arwyddocud neillduol : hyu a fu er mawr les a budd i mi i'r dyben
o sefydlu ystyr geiriau, a'u hysgrifeuu yn iawn. Ond erbod gwaitk

y Beirdd o bob gwlad yu dywyll, ac yu auhawdd eu hamgyffired, etc

nid ydwyf yn meddwl fod ysgrifeniadau'r Beirdd mewu un iaith yn
i'wy tywyll, a dyrys, ac auuealladwy, nag yn y Frytaniaith.

her^7ydd pa ham, poenus a thi*aiforthus iawn a fu'r gwaith o'u dar-

llen hwynt i mi, o aclios fy mod wedi methu a gweled im dyu ag
oedd yu eu deall yn y mesur lleiaf, fel y byddai i mi ddadgan fy

meddyliau yu eu cylch wrtho, ac fel y cydymgynghorem yng nghyd
o'u plegid.'

Yn un o'i lythyrau, efe a sylwa ddarfod iddo dreulio oriau ham-
dden yng nghylch deugain o iiynyddau i gyfiawuu y gorch^vyl hwn.
Mown perthynas i waith y Doctor Thomas AVilliams, y mae ofo yn
sylwi fel y canlyu :

—

* Na fydded i ti feddwl na chymmerais i ddim ychwaneg o dra-

ffertli yug nghylch Geu'lyfr Lladiu a Cliymraog y Dr. T. Williams
na'i ail ysgrifenu allau o'i lawysgrifen ef ei hun ; ond g^vybydd fy

mod i wedi chwanegu amryw eiriau Cymreig, i'r dyben o eglurhau
yn fwy cytlawn ystyr ac arwyddocad y geii'iau Lladiu. Yr ydw}*f
hefyd wedi ei ddiwygio o'r aneirif feiau a'r g^vallau hyny, y rhai
oeddynt yu dra ami yn rhedeg ivwy gorff yr holl lylr ; ac fel y
byddai yn fwy perffaitli, ac ar yr un pryd yu llai oi faiutioli, mi a
adewais allau yr holl eiriau Ilebraeg a Groeg, ac amryw oreiil, ag
oeddynt ynddo, gan fy mod i yu barnu y goill y rhai sydd yu
ewyllysio gwybod y cyfryw eiriau, eu chwilio hwynt allan yng ngeir-
lyfrau y rhaj^du-ywededig ieithoedd . . . Mewn byr eiriau, yr
ydwyf wedi cyfnewid, adforu, difeio, ac iachau, pa lo bynag yr oedd
eisieu llaw y meddyg

;
yr hyu sydd wedi rhoddi gwedd uowydd ac

arall oddi wrth yr un gysselin, fel ag y gellir ei alw }*r awr hou yu
waith i mi fy hun, yu hytrach na gorchwyl y Meddyg Thomas Wil-
liams, er fy mod wedi sylfaonu hwn megys ar hwuw,' &c.*
Er maint a ymhona y Dr. Davies yn y draliertli a gj'mmerth, a*r

diw^'giad a wuaeth yn y gwaitli rhagor fel y gadawsai y Dr. Wil-
iams yr eiddo ef mown llawysgrif, y mao aiall, a gymharodd y
ddau yn ddiweddar yn tystio, fed y gwaith hwn o eiddo y Dr.
Davies, yu llawer gwaelach ac aunheilyngachf na'r g^^-reiddiol gan

* Y mae llythyr rhagj-inadrodat)! y Dr. DaWes, mc^vn Cymraeg dda, yu
Y Ci/lch'jnucn, neu Drysorfa i!uyboilatth^ am y ti. 1790,

t [Llawer byrach ac au^jhyliawiiach ydyw.J
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y Dr. Williams.* Cafodd y rlian olaf,-]- sef yr un Gymraeg a Lladin,

ei ail gyhoeddiyn Amsterdam, yn Holand, yn 1654, yn llyfr pedwar-

plyg, gan wr o'r enw Boxhom, oddi ar ei grediniaeth fod

Ilawer o'r geiriau Isdiraeg yn tarddu o wreiddiolaeth Geltig, ac i'r

dyben, pe cawsai hoedl, o wneyd ymofyniad pellach i'r mater hwnw,
a hynaJ&aethau derwyddol ereill. Gadawyd allan y cyfeiriadau

Hebraeg, &c., yn yr argraffiad hwnw. Y mae ar gael lythyrau a

basiasant rhwng y Dr. Davies a Syr John AVynn o Wydir, a'i fab

Owen Wynn, yn rhoddi cryn oleuni ar ymdrafodaetb y Doctor 4'r

Geirlyfrau hyn.J Y mae y gwaitb wedi ei gyflwyno i Siarl n, y
pryd liyny * Vcbel AUvocaf Dywysog Cymbru,' ys djrwed Kow.
Vaughan ; ond nid ydys yn deall iddo erioed dderbyn dim budd
oddi vrrth y warogaetb hon i'r llys.§

Gan mai anfynych. y ceir golwg ar yr ben Eirlyfr bwn, rboddir

esiampl o bono, yr byn, er mwyn arbed lie, a roir yn ddwy golofn

;

y gyntaf o'r Gymraeg a'r Lladin, a'r ail o'r Lladin a'r Gymraeg.

D.S. Wrtb Arm. y deall ir Armorica, neu Lydaw.jl

Muccinium, ii, Lliain wyneb,

llawliain.

Muceo, ere, & Mucesco, ere:

Bod yn fudr, myned yn frwntf
llwydo, egru, methn^ diwyno.

Mucidus, a, um : Budr, llwyd^

wedi llwydo, mws.
Mucor, oris, Brynti^ llwydni,

mallder.

Mucosus, a, um : Llysnafeddog,

llawn llysnafeddfel y daio o'r trwyn,

Mucro, onis, Blaen arf, diflaen

arf, Uaenfeinedd llysieuyn neiCr

Cleddyf.

Dwbl, Duplex. Gr. diplous.**
Item duplicatum.

Dwbled, Diplois. Hahet B. G.

Dwbler, Patina^ discus : Tru-
llion.

Dwfn, Profundus. Arm. Doun.
Gr. din at, aquarum vortices,

buthos, fundum. Heb. Tehom.
Dyfnder, Frofunditas.

Dwfr, Aqua, vnda, lympha, latex.

Ami. Dour. Gr. huddr.
Dyfrgi, Zutra. q.d. Canis aqua-

ticus.

*Dyfrgynmilawdd.«?«(?. Blawdd.

* * Having seen and compared the original Dictionary, which is a most copious
and elaborate work, and which, to the disgrace of the Welsh nation, still re-

mains in manuscript, I am enabled to state that the Latin-Welsh Dictionary
printed by Dr. Davies, is little more than a bare index of that by Dr. Williams.
For the latter has enriched his work with ample quotations from the ancient
Welsh authors, and the publication of it even now would be a boon of the
greatest value to the Welsh scholar.'—Williams's Dictionary of Eminent WeUhr
men [d.g. John Davleif\.

t [Y rhan gyntaf neu Haenaf yw y rhan Gymraeg a Lladin, megys yr aw-
grymwyd eisoes.]

X Ca]nJ)rian Refflster, vol. ii. p. 473.

§ CaiaWlan Plutarch ; Owladfjai'im', 1837. [Nid h^v'n oedd y tro cyntaf nac
olaf chwaith i'r anniolchgar Siarls angholio ci rwymeiligaethau i'w gyfeillion a'i

gymmwynaswyr. ]

II
[Yn hytrach wrth * Arm.* y golygir Armoricd= yn y Llydaweg.]

•• [Gon nad oes gan yr argraflydd lythyrenau Groeg na Hebraeg, na chwaith
aoonnodau jjofynol, nia gollir gosod ger bron y darlleuydd gynllun cwbl fodd-
haol o'r (joiriatlur. Gellir gwnouthur cyirclyb sylw o Darthed i rai onghroitft-
iau crcill sydd yu dygwydd yn y gwaith.]
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I)yfr(h\y, Dea,
J{.

Dylriur, Corvm (iquaticus,fulex,

fulica, lams. Arm. Douryar.
Dyfrllyd, Aquosm.
Dyfrllo, AlliensJluviji locus aqua

Jluentis proprius.

D\vi, Ilebes^ ohtmus. vid. an

hinc Afrddwl. Moddwl rliy ddwl
a ddaliaf. /. Deul.

Dwim, SubfmcuSf aquilm. Hahet

Gtcalch. Yr^cli dwiiu. i>.6r\ A
moirch mai meingrwnn dwiin a

dossawg. Lly. ap LI.

D^vr, Idem quod. Dwfr,

AfucTonatus, a, um : Blaenllymj

a hlaen iddo.

MucuH, i, LhjHHafedd y ffroenau^

hudreddCr truyn.

Mugil, ilia, Rhyw forhysg^ pen-

fras.

Muginor, aris, Jfurmur, manson^

ofera, mynedyn ara' ddifrys ynghylch
peth.

Mugio, ire, Brefu fel eidton^

hreferad, huyunady crocJileisio^

gwichle in io, erthyckiin

.

Mulcedo, inis, Llawchy gor-

ilyfniad.

Digoned hyn yna er dangos y fath yw, i'r rliai nas gwelsant y
gwaith erioed. Y mao ^Botanologium,^ neu Lysieulyfr helaeth rhwiig

y ddau ddosbarth, yn Gymraeg a Lladin.

2. * Lly£r y Reaolusion, yr hwn sydd yn dysgv i ni bawb wneuthur

ein goreu, a rhoi cwbl o*n bryd a'n meddwl ar fod yn wir Gristian-

ogion, liyny ydyw ar ymadaol a'n di-wg fuchedd, a throi ar ddaioni

a duwioldob ;—AVodi ei gytieithu yn Gymraeg y gan I. D. er lies i'w

blwyfolion ;—A'i brintio yn LlundaiD yn nby lohn Beale, tros yr vn

I. D. 1632.'

[2-lplyg, neu 12x)lyg bycban.]

Dywed argraffiadau oreill—o ba rai y daeth tri ar ol hwn, a'r

olaf yn 1802, ar draul y gwladgarol Owain Myfyr*—mai y Dr.
Davies o Fallwyd yw yr I. D. ucliod. Ymddengys iddo gael ei

gyfieithu hefyd yn 1591, gan un Robert Gwinn neu Gwynn, yr hwn
y dywedir am dano ei fod yu enedigol neu frodor o Gymru, ae iddo
gael ei addysgu yn Rli^'dyehaiu, lie y graddiwyd ef yu B.C. yn
1568, ac wrth ymadael ar brifysgol yu 1571, efo a aeth i Dowai, ac
a dderbyniwyd yu aelod o'r coleg yno, gan enwogi ei hun mewn
duwiuyddiaeth. Wedi hyny efo a ddaeth i Gymru, ac ymsefydl-

* [Dan olygiad y Dr. Owain Pnw; ac o ran argraffwaitb, hwn yw y goreu a
yintUlangosotld o'r gwaith rhagorol hwn hyd yn hyn ; ond y maeo ran y llythjT-
aeth, a rhai jjcthau ereill, wedi ei Biiweidtlio ; niegjs Ufifiir, nH>f//, aniyl, }n>f';/{, a'r

cyfryw, yn lie llyfr, cwl)l, anil, im>1)1. Y niae ieithwedil y llyfr hwn yn \nr
odidog. Nid oes datU nad y Dr. John Davies o Fallwytl ydt>e<Ul y cytieithydd.
Ymddengys iddo gyiumeryd i gj'fieithu o hono argrathatl Edmund Buny, yr
hwn oedd Brotestant, ac a wnaeth lawer iawn o gyfuevN-idiadau yng ngwaith
gwreiddiol Parsons, er mwyn ei gyfa<lda.su at wasanaeth Proteutaniaul. Y
mae genyf yn awro'm hlaen ar^afliad o'r gwaith oyssetin, wedi eigj'hoetldi arol
ymduaugosiad argrattiad newidiedig Buny, yn y rhagymadrmld i'r h\%-n y mae yr
awdwr yn dylorni y gwr hwn yn bur ddiddefod am ei hyfdm yn newidio, ac,
meild efe, yn niweidio ei waith. Nid yw y cytieithia*! Cymraeg yn cj^uno
mewni un modd il'r argrathad pabyddol hwn. Tebygol i'r Dr. DaWes olygu y
llyfr hwn trwy y wasg, pan oedd yn Lluntlain yn aches argratfii y Ueiriadur ;

conys caufyddir i'r ddau waith ymddaugos o fewu cortf yr xm llwyddyu.]
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odd fel offeiriad mynacliaidd, ac ysgrifenodd amrai lyfrau

Cymraeg.* Dichon inai hen gyfieithiad o waith y gwr hwn a ddaeth

i law y Dr. Davies, ac iddo, yn ol ei dyb ei hun, wneyd y fath. well-

iadau a cbyfaewddiadau ynddo, fel, megys yn achos y Geirlyfr, meddyl-
iodd y gallasai ei alw yn gyfieithiad newydd o'i eiddo ei hun.f Dy-
wedir mai gwaith Eobert ParsonsJ yw y Uyfr, yr hwn oedd yn
*Iesuad,'neu yn un o'r lesnitiaid; ac felly yn Babydd : ond nid

oes dim o hynodion Eglwys Ehufain yn y cyfieithiad hwn o bono.

Y mae yn niwedd y llyfr hwn esiamplau o Weddi yr Arglw^dd yn
iaith Llydaw, a hen iaith Cernyw, gyda deongbad o'r unrhyw yn
Gymraeg ; a'r Credo yn yr un ieithoedd, ond heb y deongbad. Y
mae yn briodol sylwi fod enwad y llyfr wedi ei droi yn yr argraffiad

diweddaf o fod yn * Llyfr y Resolusion, yn * Dyhewyd y Cristion,*

a'r geiriau blaenaf ar y ddalen flaenorol i'r 'prif wyneb-ddalen.

[Y mae y ' Diwedd ' ar dudalen 520 ; ond y mae pedair dalen yn canlyn, yn
cynnwys ' Pynciau'r Ffydd yn iaith Lydaw ;' ' Yr vn yn iaith Gernyw ;' yng
nghyd ag Emyn Ambros ac Awstin, yr hwn a elwir 'Tie Deum,^ o gyfieithiad

Dafydd Ddu Hiraddug. Cynnwys y defnyddiau rhagarweiniol 12 tudalen ; sef

anerch yr awdwr 'At ei Anwyl Blwyfohon,' yr hwn a danysgrifir— 'I. D. ;'

'Gweddi'r Arglwydd yn iaith Lydaw,' ac yna yn Gymraeg, ac *yn iaith

Gemyw.' Canfyddir fod y cyfan yn gwneuthur i lyny 540 o dudalenau.]

1633.

1. * Yr Hen Lyfi- Plygain a'r Gwir Gatechism,' &c.

Llimdain, 24plyg.

Hwn a 'brintiwyd gynt,' meddai Thomas Jones, yr Almanaciwr,
* drwy orchymmyn y Brenin, a thrwy lafur been (y Doctor John
Davies) yn y flwyddyn o oed lesu 1633.'§

2.(1.)* Epigrammatvm loannisOwen Cambro-britanni Oxoniensis,

Collegij B. Maria) (quod vulgo Novum vocant) nuper Socij. Libri

Decern. Quorum tres priores ad Mariam Neville, Comitis Dorcestriae

filiam dicati erant. Editio Sexta.

* Wood's A then. Oxon. vol. i. 224, a "Wilhams's Eminent Welshmen,

t [0 hjm nid oes dim tebygoldeb.]

X [Robert Parsons neu Persons (Robertus Personius, felyr ysgrifen-

ai ei enw yn Lladin) ydoedd enedigol o Nether Stowey, yng Ngwlad yr Haf,
ac yr ydoedd trwy ei oes yn nu o amddiffynwyr eiddicat" Eglwys Ivhxifain yn y
wlad hon, ac yn un o wrthwynebwyr chwerwaf y Grel'ydil Udiwygiedig. Yr
oedd yn ddyn dysgedig, a hyuod weitbgar, ac ysgrifenodd fagad o lyfrau beb
law yr uu a gofuodir yma, y rhai, oddi eitbr hwn, oeddynt gau mwyaf oil ar
dcstynau daiTleuol yr amseroedd liyny. Bu farw yn libufain yn y ti. 1010,
wodi bod o bono yn atbraw yng ngbolegau Sevil, Valadolid, CatUs, a Lisbon,
ac wedi byuy yn Uowai, St. Ouier, a Rhufain. Yr oedd yn aelod o'r ftyddlon-
af a Uafurusaf o (JymdeitbaH yr Icsuaid, yr bon ycbydig cyn byny a sylfutnasid
sail ignutiuH \a)\o\&\ ond y mae liyd yn ocd Pabyddiou cyunnedrol yn coll-

furnu ui benboetbui, a'i ymdrecbion diorpbwys ef a'i gydweithiwr Garnet i hau
liodau aiigbydfod a gwi-tbryfel yn y deyrnas.]

g Almanac T. Jones am 1683.
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Ijondoni, Ex OfTicina Aug. Math. Bumtibus Simonis Watcrson.
1633.'

Cynnwj-sa y * IJher * liwn—hob law dau dudalon o bennillinn

anerehiadol i'r awdwr a'i waith—173 o Epigrammata. Yna dau
^ Liher^ arall, yn cynnwj'S 217 o Epigrammata. Gelwid y c^iitaf

uchod jTi ^ Liber Primus' -y Llyfr cyntaf, a'r Hall yn * Liher

Secundm* =llyfr yr ail. Yna y daw * Liber Tertirs' = lAyir y
trydydd, }ti cynnwys 208 o Epigrammata. Yna ceir gwjTieb-ddalen

arall

—

(2.) * Epigrammatvm loannis Owen Cambro-britanni Oxonien-

sis, Ad Doetissimam Heroinam D. Arbellam Stuart, Libor Singv-

laris. Editio Quarta.

Londihi, Ex Officina Aug. Math, sumptibus Simonis Waterson.
1633.'

Gelwir hwn * Liber Fwr«,' ac y mae yn cynnwys 276 o Epigrammata.

(3.) * Epigrammatvm loannis Owon Cambro-britanni Oxonien-

sis, Libri Tres. Ad Henricvm Principem Cambria) Duo. Ad
Carolum Eboraconsem Ynus. Editio Quarta.

Londini, Ex Officina Aug. Math, sumtibus Simonis Waterson.
1633.'

Gelwir y dosbarth cyntaf o hwn yn * Liber Primus' =y Llyfr
cyntaf, cynnwys 1 1 1 o Epigrammata ; yna * Liber Secmidus * = Llyfryr
ail, yn cynnwj's 100 o Epigrammata; & ^ Liber Tertius' = JAyfr y
trydydd, yn cynnwys 124 o Epigrammata. Yna gwyneb-ddalen
arall

—

(4.) 'Epigrammatvm loannis Owen Cambro-britanni Oxonien-

sis, ad Tres Ma}conates, Libri Tres. Ad Edoardum Noel, Equitom,

& Baronetum, unus. Ad Gulielmum Sidley, Equitem & Baronetum,

alter. Ad Rogerum Owen, Equitom Auratum tertius. Editio

Quarta.

Londini, Ex Officina Aug. Math, sumptibus Simonis "Waterson.
1633.'

Y mae hwn eto yn Llyfrau— * Liber Primuf( * =y Llyfr cjntaf yn 1 00
o Epigrammata ; ^ Liber Seeundu^^ ^JAyfr >t ail, yn 100 ; a ^ Liber
Tertius ' = Llyfr y trydydd, yn 103. Yn y rhagddalen arall

—

(5.) * Monosticha qva^dam Ethica & Politica veterum sapientum.

Londini, Ex Officina Aug. Math, sumptibus Simonis "Waterson.
1633.'
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1634.

1

.

* Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweinidogaeth. y Sacramentau a

chynneddfau a Ceremoniau eraill yn Eglwys Loegr.

A Brintiwyd yn Llvndain gan Assignes Jolin Bill ag iw gwerthu
gida Robert Melbome yn sin y milgi ym mynwent St. Paul. 1634.'

Llyfr pedwarplyg bychan yw hwn. Y mae yn ei ragflaenu y
calendar, a'r uwch-linellau a'r prif eiriau wedi eu hargraffu yn
gocbion. Y mae yn y Uythyren ddu. Y mae yn Uawn o weddnod-
au yr hen Salesbury, pan y gofala ddywedyd yn y Bhuddell— 'Y
Benedictus, yn Gamberaec, megis y mae yn canlyn ;'—

* Yn ol bynny
Magnificat yn Gamber-aec, megis y canlyn ;'— * Te JDeum laudamus yn
Gamber-aec, beunydd trwy'r liollflwyddyn.' Ar benucbafy dalen-

au dodir— * Boreuawl Weddi ;'—
* Pryd-nbawnol weddi ;'—

' Y
Letani ;'—

* Dydd Natalie ;'

—

' Dygwyl y Gwirioniaid ;'
—

* Dydd
Gwener y Croc-litb ;'— * Dydd Pasc ;'— * Dydd lou Dyrcbafael ;'

—

* Y xiij Sul gwedi'r Drindod ;'— ' S. laco ;'— * Y Commun ;'

—

*Bedydd priuat ;'—
' Gofwy y Claf;'—'Diolwcb gwragedd yn ol

escor plant ;'—
* Comminasion,' &c.

Y mae i'r Salmau wyneb-ddalen wrthynt eu bun, fel byn :

—

2. * Psalmau Dafydd o'r vn cyfieitbiad a'r Bibl cyffredin, &c.

Anno 1634.'

Gan fod y Salmau o'r un cyfieitbiad a'r Beibl cyffredin, y mae
gwabaniaetb rbwng y Salmau sydd yn y Llyfr Salmau a'r rbai o

bonynt sydd yn y Foreuol Weddi, fel y gwelir yn y lOOfed Salm.

Yn y Foreuol Weddi

:

—
Cenwcb yn 11afar i'r Arglwydd,

yr boll ddaiar : Gwasanaethwcb
yr Arglwydd mewn Uawenydd,
deuwcb yn ei wydd ef mewn
gorfoledd.

Gwybyddwcb mai yr Arglwydd
sy Dduw: efe a'n gwnaetb ac

nid ni ein bunain: ei bobl ef

ydym, a defaid ei borfa.

Eweb i mewn i'w byrtb ef a
diolcb, ac i'w lysoedd a moliant
gonycb, diolcjhwch iddo, a
clilodforwcli oi Enw.

Canys daionus yw yrArglwydd,
a'i drugarodd sydd yn dragyvv-
ydd, a'i wirioiiodd a Ijory o gen-
edluoth i gonedluotb bytb.

Yn Llyfr y Salmau :—
Cenwcb yn Uafar i'r Arglwydd,

yr boll ddaiar.

.

2 Gwasaetbwcb yi' Arglwydd
mewn Uawenydd: deuwcb o'i

flaen ef a cban.

3 Gwybyddwcb mai yr Ar-
glwydd sy Dduw; efe a'n

gwnaetb, ac nid ni ein bunain

:

ei bobl ef ydym, a defaid ei

borfa.

4 Ewcb i mewn i'w byrtb ef

A diolcb, ac i'w gynteddau &.

mawl : diolcliwcb iddo, a ben-
ditbiwcb ei enw.

5 Canys da yw yr Arglwydd,
ei drugaredd sydd yn drngywydd

;

a'i wirionedd liyd gonedlaetb a
chenedlaotb.
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Y mao Salman can Prys hofyd yn p^yd-rwymedig 4 hwn, ond ei

fod Lodair blyiiodd yu ddiwoddarach.*

3. 'A word about Laugliamo, in the County of Carmarthen, in a

cause between Sir Robt. Mansell, Vice-Admiral of England, and
Sir Sackville Crowe, Bart. By Sir William Russell.' 1633.

Ar groen y mae hwn wedi ei argraffu. f

1635.

1. * Travells in Wales. By Sir Thomas Herbert.'

Rhydd y teithydd hwn hanes holaeth am fynediad Madog ab
Owain i America, allan o ysgrifynllyfrgellCastellRhaglan, sirFynwy,
yr hon a losgwyd gan hlwyr Oliver Cromwel, yn eu hymosodiad
buddugoliaethus ar y lie enwog hwnw.J

[Syr Thomas Herbert, yr hwn a ddisgynai o un o gangenau yr Herbertiaid
o Raglan, leirll Penfro, a aned yng Nghaerefrog o gylch y ti'VN'yadyn 1606, ac a
dderbyniodd ei ddysg yng Ngholeg lesu, Rhydychain, ac wedi hyny yng
Ngholeg y Drindod, Caergrawnit. Gwetli darfod tynimor ei addysg, jondeith-
iodd trwy ranau helaetli o Asia ac AtTrica, a chyhoeddodd yr hanes yn 16.34,

ac jnnddangosodd argrartiail arall wedi ei ddiwygio a'i helaetnu, yn l(jli8. Cyf-
ieithwyd y Teithiau hyn i'r Isdiraeg, ac o'r iaith h6no i'r Ffrancaeg. Pan
dorodd allan y rhyfel cartrefol rhwnig y brenin a'r Senedd, ochrcHld ef ar y
cyntaf g>'da'r Senedd ; ond wedi cael o hono ei benodi i weini ar Siarls yn ei

gatthiweil, trodd yn bleidiwr calonog, diwosgryn, ac anhylwgr iddo, hyd awr
ei <ldiriiyildiad. Ooroesoild ei feistr Hynyddoedd lawer; a threuliodd y rhan
{\vya.( oV amser h\^niw mewn erlyniadau Ilenyddol. C>Tmorthwyodd Dugdale
gyda'r * Monasticon Anglicannm ;' a chyhoeddodd hanes y ddwy flynedd ddi-
we<ldaf o fywyd y Brenin Siarls, dan yr enw ' Threnodia Carolina.' Ar yr Ad-
feriad creodd Siarls ii. ef yn farwnig, ar gyfrif ei wasanaeth ffyddlawn i'wdad;
a bu farw yn ei ddinas enedigol yn 1682. Ni welaf jti y cofuodau am dano
ddim hanes am y llyfr a gofrestrir yma.]

2. ^ * Anglo-Britanni Apuleii Madaurensis, Philosoplii Platon-

ici. Apologia, Recognita et Nonnullis Notis ac Observationibus

illustrata. Parisiis, 1635.'

Y mao mwy na'i banner jti cynnwys sylwadau Price, yr hjTiaf-

ioithydd C^Tiireig, ar hynafiaethau Rhufoinaidd a Brytanaidd.
Rlioddir 3'nddo hofyd lawer o arluniau cywi'ain am hen ddigrifwyr,

meibion a merched yn fflangellu eu gilydd, &c.

1638.

1 .
* The Epistle of Gildas the most ancient British author : who

flourished in the yeere of our Lord, 546. And who by his great

erudition, sanctitie, and wisdome, acquired the name of Sapiens.

Faitlifully translated out of the original Latine. [By Thomas
Habington.]

• Gwel rhif 2, d.f. 1638.

t J. R. Smith's Old Book Circular.

X Williams's Lyric PoemJ*, vol. ii. p. 65.

16
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London, printed by T. Coates for William Cooke, and sold at his

shop neere Fumevall's Inn gate in Holbom. 1638/ [12nio.]

Cyfieithiad gwallus ac isel iawn yw hwn. Ymddangosodd rlian

o'r argraffiadyn 1652, gyda gwyneb-ddalen wahanol,* ac ymddang-

osodd hefyd yn y ganrif nesaf.

[Cymharer rhif 6, d.f. 1587. Thomas Habington, ydoedd wr boneddig

tiriog, yn Hendip, swydd Gaerwrangon, yr hwn a aned yn 1560, ac a fu farw

mewn oedran teg yn 1647. Ond ai nid William, mab y dywededig T. Habing-

ton, yr hwn oedd lenor lied gyfrifol, ydoedd cyfieithydd Gildas? Ganed
William Habington yn Hendip yn 1605; a bu farw, o flaen ei dad, yn 1645.

Derbyniodd ei ddysg yn St. Omer a Paris ; a phriododd ferch i Arglwydd cyntaf

Powys. Yr oedd yn brydydd ac yn hanesydd ; ac ym mhlith ei gynnyrchion y
mae— * Castara,' sef cynnulliad o gerddi; * The Queen of Arragon,' math o dreis-

gymwawd; 'Observations upon History;' a 'History of Edward iv.' Gan nad
oes enw cyfieithydd wrth waith Gildas, tebycach mai Habington yr ieuaf, ac

nid yr hynaf, ydoedd; canys ni sonir am y tad megys awdwr.]

2. * Llyfr y Psalmau, wedi ev Cyfieitbv, a'i cyfansoddi ar fesvr

cerdd, yn Gymraeg. Drwy waitb Edmund Prys, Arcbdiaeon

Meirionnydd. A'i Printio yn Llundain. 1638.'

1639.

1. *De Primordiis Ecclesiarum Britannicarum. A J acob o

Usserio, Arcbiepiscopo Armacbano, totius Hibernia) primate.

Dublini^, 1639.'

Gwaitb enwog yr Arcbesgob XJsber ydyw, yn cynnwys bynafiaetbau

yr Eglwys Erytanaidd, o'i decbreuad hyd ddiwedd y seitbfed

ganrif. Diau mai yma y byddai yn briodol gofnodi ycbydig am y
fatli awdwr, yr hwn y cyfeirir ato fel awdurdod ddiamheuol gan
bob hanesydd eglwysig ; a'r hwn, er nad ydoedd Gymro, a fu yn
meddu y fath gyssylltiad a ChjTnru, yn deuluol a hanesol, yn
gystal a chymdeitbasol.

James Ushee, neu, fel y gelwid ef yn ol iaith ddysgeidiol ei oes,

UksenuSf a anwyd yn Dublin, yn lonawr, 1580. Enw gwreiddiol y
teidu ydoedd Nevilf un o ba rai a ymfudodd o Loegr i'r Iwerddon,
fel usher, neu atlu*aw, i John, mab Harri ii, o ddeutu y fl. 1185.

blegid ei swydd gelwid hwnw yn Usher, neu fel y dywedem ni yn yr
oes hon, athraw, neu ysgrifenydd. Ei dad ydoedd Arnold Usher,
im o chwech ysgrifenydd Canghell-lys yr Iwerddon, a'i fam ydoedd
ferch James Stanyhurst, yr hwn a fu dair gwaith yn llefarydd y
Senedd, yn foistr yn y Canghell-lys, ac yn gofiadiu' Dublin. Yr
oedd ei ewythr frawd ei dad yn arcbesgob Armagh. Cafodd ei

ddysgeidiaeth gan ddau o ysbiwyr gwladwriaethol a gedwid yn
ddirgel gan y i3ronin lago o Ysgutland, yn Dublin, ac wedi hyny,
yn 1593, aeth i Goleg y Drindod. Cymmerodd ei radd o B.C. yn
1600, ac urddwyd ofy flwyddyn nesaf gan ei ewythr. Cafodd le fel

capolwr i'r UyAvodraeth. Gwnaoth wedi hyny ddwy daith—yn 1603
a 1006— i Loegr i brynu Uyfrau i'r colog y waith gyntaf, a'r ail

• Gwel a.f. 15GS, 1668, 1587, 1602, a 1G03.
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waith i'w foddiant ei hun, pryd y daoth yn adnabyddus ag amryw o
enwogion yr oe8, yn neillduol hynafiaothwyr enwog

;
yr hyn hefyd a

wnai bob tair uou bedair blynedd, gan aros weithiauyn RhydjThain,
ac woithiau yng Nghaorgrawnt, a phryd arall yu Llundain ; ac )Tn-

wolai hefyd a phob llo yn y wlad, llo y caffai wybod fod hen lyfrfa

wertlifawr. Er ei fod yn iouanc, gwnaod of yn 1007 yn BrolfeswT
Duwinyddiaotli yn y colog, ac yn Gangliellwr Eglwya Gadeiriol St.

Padrig. Yu 1612, gwnaod ofyn D.D. Yn 1613, efo agyhoeddodd
waith yn Lladin i'ol parliad o * Dditfyniad * Esgob Jowol ; ac yn y
fl^^'ddyn hon oi * Ilynatiaethauyr Eglwysi Brytanaidd.' Yn nechreu

y fl. 1640 daeth trosodd i Loegr, gyda'rbwriad i arosblwyddyn neu
ddwy ; ond y llwyddyn nesaf darfu i wrthryfol dori allan, ac ymosod-
wj'd ar ei arcliesgobdy yn Ai-magh, canys yr oedd wedi ei ddyrchafu i'r

urddas hono or y tl. 1620, wodi bod chwecli mlynedd yn Esgob
Meatli. Gan fod sefyllfa petliau yn parliau yn gynhyrlus, efe a
arosodd yn y wlad hon, a rlioes Siarl i. iddo Esgobaeth Carlisle, i'w

dal yn gyssylltiolag Armagh, nou heb roi ei archesgobaeth i fyny. Ond
yn fuan turodd y rhyfel allan ynia rhwng Siarl i. a'r Senedd, ac at-

tafaelodd y Senedd ei elw oddi wrth Carlisle, gan benodi iddo dal

blynyddol o 400/?., yr hwn er hyny ni dderbyniodd ond unwaith neu
ddwy. Y pryd hyny yr oedd yn Rhydychain gan amlaf, yn
regethu bob Sul yn rhyw iin o'r eglwysi, ac yn. golygu argraffiad

roeg a Lladin o weithiau Polycarp ac Ignatius, a gyhoeddwyd yno
yn 1644, ac a ail argrafTwyd yn Llundain yn 1647. Gan fod yr
amserau mor derfysglyd, ac yntau wedi ei ddarostwnpr i dlodi,

efe a adawodd Loegr, ac a ddaeth trosodd i GjTnru. * Y mae jtt

lianesion canl}Tiol am y Dr. Usher, yn rhoddi cryn ani-hydedd
ar y boneddigion Cymreig, yn yr amseroodd terfysglyd hyny.
Yr oedd merch i'r arcliesgob wedi ymbriodi &, S}Tr Timothy
Tyrrel,* yr hwn oedd dan y brenin yn Uywodraethu Castell

Caerdydd ; a chan na oddefid iddo ddychwelyd i'r Iwerddon,
efe a dderbyniodd wahoddiad ei fab yng nghyfi-aith a'i ferch, i

dalu ymweliad k hwynt; a gwnaeth eu ty hwynt yn gartref am o
ddeutu blwyddyn, jti yr hwn ystod yr ymwelodd y brenin a Chaer-
dydd, wedi ei orchfygu ym mrwydr Naseby. Gan fod Syr T.
Tyrrel yn gorfod rhoddi ei le i fyny, gwahoddwyd yr archesgob
gan yr Arglw^'ddes Stradling, gweddw Syr Edward Stradling, o
Gastell St. l)onat's, i wneyd ei gartref yn ei thy hi. Yr oedd hyn
yn y 11. 1610, pan oedd y wlad mewn cythrwfl drwj'ddi, a'r

weriniaeth yn carlo pob potli o'u blaon yn sir Forganwg. Aeth yr
Ai-glwyddos Tyrrel gyda'i thad ; ond er iddj-nt gaol eu harwain ar
hyd flbrdd gwmpasog, rhag cael ymosod arnjut gan y gworinwyr
Cymreig, y rhai oeddynt dan arfau vrrth y miloedd, deuwyd ar eu
traws gan ychydig o honynt. Bu jnnddygiad y dynion hyn yn nod-
edig o arw ac anfoesgar ; h^^'y a oli-heiniasant gistiau yr archesgob,
ac a'u tjTiasant ef a'r bonoddigesau oddi ar eu cetfylau ; ond daoth
rhai o'r swyddogion i fyny, a chan gywilyddio o blegid ymddygiad
anweddus eu cydwladwyr, hwy a'u harweiniasant i dy S>t John

* Daeth im o fcibion y gyrr hvm, sef James Tyrrel, yn enwog iav^Ti mewn
dysgeidiaeth ac awduriaeth.—Gwel Penny Cj/ctopitdiay d.g.
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Aubrey,* ychydig oddi yno, lie y dangoswyd pob tiriondeb i'r hy-

barch archesgob a'i gyfeillicn. Yr oedd colli ei lyfrau—er iddynt

ymddwyn tuag ato mor dirion—^yn gofidio meddwl y dyn da liwn

yn fawr—^j^n fwy o lawer na cholli ei boll gyfoetli yn Iwerddon.

Pan oedd ei fercb yn ceisio ei gysuro, efe a ddywedodd, * Yr wyf
wedi cael fy ngbyffwrdd mewn lie tyner iawn, ond llaw Duw ydyw,
a gwelodd ef yn dda gymmeryd oddi arnaf ar unwaitb y cwbl a fum
yn ei gasglu dros fwy nag ngain mlynedd, a'r bj^n a fwriadaswn ei

gyboeddi, er cynnydd dysgeidiaetb, a lies yr Eglwys,'
* Dranoetb, daetb llawer o'r offeiriaid cymmydogaetbol i ymweled

ag ef, ac i gydgwyno ag ef yn ei golled, yr byn yr oedd ef y pryd
byny yn ei ystyried yn anadferad^y ; ond bwy a addawsant wrtbo

y gwnaent ymdrecb i adferyd ei lyfrau a'i bapyrau, a bwy a gyd-

ymdeitbiasant ag ef i GasteU St. Donat's. " Fely gwelocb," medd
yr banesydd parcbedig, '* ddarfod i'r bonedigion a'r gweinidogion

byn, nid yn unig addaw, ond iddynt fod yn alluog i gyfiawnu, bwy
a arferasant eu dylanwad gyda'r bobl, a cbybceddwyd yn yr Eglwysi
trwy y wlad, ar fod i bawb ag oedd ganddynt gyfiyw lyfrau, neu
bapyrau, eu dyebwelyd i'w gweinidogion, neu eumeistri tiroedd

;
yr

byn yn ganlynol a wnaed ; canys ym mben dau neu dri mis, yr oedd
ei boll lyfrau a'i bapyrau wedi eu dyebwelyd iddo yn fwrnelau

—

mor llawn, fel, pan gafwyd bwy at eu gilydd, nad oedd neniawr yn
eisieu." Ym mblitb yrbai a goUwyd, yr oedd dwy ysgrif o bertbyn-

as i'r JFaldensiaid, y rbai yr oedd yr arcbesgob wedi eu cael tuag at

gwblbau gwaitli a alwai ef ' Olyniaetb yr Eglwysi Cristionogol,' yr
bwn a attodwyd gyda'r argraffiad diweddaf o 'Hynafiaetbau yr
Eglwysi Brytanaidd.' CoUwyd befyd Gofrestr o'r Breninoedd
Persiaidd, a Varm Lectiones ar y Testament Newydd.

' Tra yr oedd ei Eadlonrwydd yn St. Donat's, efe a dreuliodd

betb amser i edrycb dros ran o'r llyfrau a'r ysgrifeniadau a gasgl-

asid gan Syr Edward Stradling, yr bynafiaetbydd mawr, a cbyfaill

i Mr. Camden. ** rai o'r ysgrifau byn," meddai y Dr. Parr, *'y

darfu i'r Arglwydd Arcbesgob ddewis llawer o gasgliadau o bj^af-
iaetbau Brytanaidd neu Gymreig, y rbai sydd yn fy meddiant i."

* Arosodd y dyn mawr bwn ar encil ym Mro Morganwg am yn
agos i ddeuddeng mis, ac ymddygwyd ato gyda'r parcb mwyaf, nid
yn unig gan deulu Castell St. Donat's, ond befyd gan ofieiriaid a
boneddigion y wlad. Dyoddefodd waeledd cortforol mawr tra yr
oedd gyda'r Arglwyddes Stradling ; ac wedi colli ei boll elw oddi
wrtb ei arcbesgobaetb, yr oedd ei amgylcbiadau tymmorol yn isel

iawn ; lie y gwelwn y duwinydd enwocaf trwy boll Gred yn ymwingo
ag adfyd ; ond darfu i feddwl santaidd ac anorcbfygol Usber ei

ddal i fyny, ac ni ddarfu i'r Ebagluniaetb ddwyfolbono, ar yr lion y
rlioddai ei liydcr diysgog, ei adaol yn amddifad mewn gwlad ddy-
oitlir. Ond nid oedd gwlad na i)bobl yn ddyeitbr i'w glod, a cbafodd
lianosydd yr Eglwysi Brytanaidd, iddo ei bunan, adfywiad o letty^-

gar\N('b yr ben oesoedd. Darfu i foneddigion Morganwg, gan fod
yn deimladwy o'r anrbydcdd a roddasid arnynt gan bresennoldeb y
fath ymwolydd enwog, ddangos eu parcb, trwy anfon iddo, yn an-

* l.Uixitriddyd : y mae y ty yn awT yn adfeiliou.
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wybodus i'w gilydd, f^ryn swm o arian. Yr oedd bella<'h yn dy-

niuuo—gau iiior auobeithiol oodd sel'yllfa achos y brenin—gael

iioddod tu draw i'r m6r ; ond gau fod glanau y moroedd yii caol eu

gwylio, nia gallai gaol cyfleu»dra i ddianc i'r cyfandir, ao efe a

rwystrwyd i gwblliau oi ddymuniadau. Yn y cyfainser gwahodd-
wyd uf gan larllos reterborough i ddyfod a gwhoyd ei arosia gyda
hi yn Lluudain. Derbyniodd ei Eadlonrwydd y gwahodd-
iad ; ac wedi cael awdiirdod bri(jdol, ofo a synimudodd o Gyniru i

Lundain, yiu mis Mehofiu, 164G.'* Yr oedd y Uyfrfa gynuwysfawr
oodd y pryd hjTiy jTig NghastoU St. Donat's, a chwaetli nodedig ei

noddwr, nou yn liytracli ei noddwraig, yn ddiau yn llawor o fantais

i Usher yng ngwollad eyfansoddiad ei hanesiaoth ragorol. Ond y
nmo y U}rrau hyny oil wedi eu chwalu yn awr, megys gyda
j)]iedu'ar gwynt y uefoedd, yn chwiilfa yr etifeddiaethau, a diddym-
iant y teulu, i)an fu farw Syr Thomas Stradling, yn Ffrainc, yn
1738, yr hwn oodd y tiydydd ar hugain, raewn lliuell o ddisgyniad

uuiougyrchol o JSyr .jWilliam Esterling, i'r liwn y rlioddwyd

Castell a Maenoriaeth St. Donat's, 3'ng ng-svrthryfel Ehys ab Tewdwr,
tua'r llwyddyn 1090.

Wedi i Usher symmud i Lundain, cafodd yn 1647, ei ddewis yn
brogothwr i Gymdeithas y Lincoln'' s Inn, sef efr3'dwyr y gyfraith,

gan gaol ystaf'eUoedd iddo ei hunan, i'r rhai y cafodd symmud ei

lyl'ifa. Bu yn gwasanaethu y llehwnw yn gj'sson, yn ystod y
termau.am tuag wyth mlynedd. Yn niwedd y 11. 1648, tra yr oodd
eytundeb ar droed rliwng y brenin a'r Senedd o bertliynas i sefydlu

amgylchiadau yr Eglwys, aufonodd ei fawrliydi am Usher i ddyfod ato

ef i Ynys Gwyth ; ac yna cynnygiwyd cyullun i'r brenin, yr hwn a
dynasid gan yr archesgob wyth mlynedd cyn hyny, ac a wrthodasid y
pryd hyny gan y brenin ; ac er i'r brenin ddorbyn y cynllun yn awr,
gwrthodwyd ef gan y Senedd. Cafodd y cynllun ei gyhoeddi yn 1658,

o dan )T enw, ' The Reduction of Episcopacy to the Form of the
Synodical Government ofthe Ancient Church;' sefDygiad Esgobydd-
iaoth i'r Ffurf o Lywodraeth Gymmaufaol yr Hen Eglwys. Efe a fu

farw yn nhy Arghvyddos Peterborough, yn Eyegate, yn Surrey,

Mawrth 21, 1656, yn 76 oed.f

2. 'Rerum Anglicarvm et Hibernicarvm Annales, regante Elisa-

betha. Auctore Gvillielmo Camdeno. Ultima Editio.

Lvgd. Batavorvm, Excudebatur typis Elzeviriorum. cio lo c xxxix.*

3. ' Concilia, Decreta, Leges, Constitvtiones in Re Ecclesiastica

Orbis Britannici. Viz. Pambritannica, Pananglica, Scotica, llibern-

ica, Cambrica, Mannica, Provincialia, Dioocesana. Ab initio

Christiana) ibidem Eolig-ionis ad nostram usque tctatem. Operd
& Scrulinio Henrici Spelman, Eq. Aur.

* Gwel erthygl ^an * J. H.,' sef y Parch John Hughes, maeyn debyg, awdwr
yr * Horn Britannicd',^ yn y OimltrUni Quarterly Alaf/tizine, vol. i. p, 400; W.
J ones, ChrUlum Bio(jrapli%cal Dictionary.

t Penny CyclajKCilio, d.g.
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Londini, Excudebat Richardus Badger, Serenissimi Principis

Walliae Typographus. cio. lo c. xxxix/

I'r dyben i allu deall yr lieii ddull uchod o osod rliifiiodau, y mae
yn angenrheidiol wrth beth cyfarwyddyd i'r oes bon. Yr oedd cio

am fil, 10 am bum cant, c am gant, yr byn a wna yr ucbod yn 1639.

Ceir eglurbdd belaetb arnynt gan Johnson.*

[Y mae y dull hwn ar rifnodau yn gyffredin ddigon hyd beddyw ar lyfrau

aTCTaflFedig ar y cyfandir, yn enwedig yn yr Almaen.
Syr Henri Spelman, awdwr y gvvaith hwn, ydoedd hynafiaethydd a hanes-

ydd dysgecUg. Hanai o hen deulu anrhydeddus yn Congham, yn NorfFolc, lie

y ganwyd ef yn 1562. Derbyniodd ei ddysgeidiaeth yn Walsingham, yn ei

swydd enedigol, ac wedi hyny yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt. Gwedi
hyny myiyriodd y gyfraith yng Nghyfreithdy Lincoln; ond nid liir y bu heb
adael y gyfraith, ac ymroddi i ymchwilion hynafiaethol, yn enwedig -i ohbain
ben gofysgrifau y deymas. Heb law y ' Concilia,' a gofnodir yma, o'r hwn yr
ymddangosodd y gyfrol gyntaf y fiwyddyn hon (1639), a'r ail yn 1664, ysgrif-

enodd amryw ereill ; megys y ' Glossarium Archaeologicum, '
' Villare Anglica-

num,' ' De non Temerandis Ecclesiis,' * Reliquiae Spelmannianae, ' ac ereill. Bu
farwjrn Llundain, yn 1641, a cbladdwydef, wrth neillduol orcbymmyn Siarls i,

yn Abatty Westminster, yn agos i gofadail Camden. Yr oedd yn gydoeswr ac

yn gyfaill i Camden, Cotton, Selden, Dodsworth, D'Ewes, Dugdale, ac enwog-
ion ereill o'r cyfnod hwnw.]

1640.

1. % * Commissioners for the different Counties ofWales, previous

to the Civil "War—An Act for the Eelief of bis Majestie Armie, and

the Northern parts of the Kingdom.'

Y mae yn y llytbyren ddu. Rhoddwyd yr Act hon allan gan
Siarl I. ei bun, ac y mae yn cynnwys y Dirprwywyr Breninol a
benodwyd ganddo, tros siroedd Cymru, Henfiordd, a'r Mwytbig,
yn ebrwydd cyn i'r rbyfel dori aUan.f

2. ^ * A Bright Northern Star, Discovering the Fate of Great

Brittain.'

Gan na welais hwn yn gyfan, nid oes genyf ond ei ddodi yma.
Yr ydwyf yn tybieder hyny mai gwaith y Dewinwr Arise Evans J
ydyw. Y mae yn deongli yn Seisonaeg hen ddaroganau a hen
gudd gyfeiriadau y Beirdd Cymreig, a gyfeirient at ryw waredwr
enwog i'r genedl, o dan yr enwau y ' Coronog Fab,' ac ereill.

Elioddir ychydig o esiamplau fel y maent wedi eu hargrafi'u yn am-
mherffaith iawn :

—

* 1 . Koronog fahan Medd Taliesin

A hyny a ddarllenir yn llyfre Merthin
* Yng hanoli ous i Ilhutkwr yw elin

Ag yni ddiwedd i hydd hrcnin.

* Typographia, vol. ii. pp. 41-45.

+ J. C. Hotten's Catalogue.

t Gwel rhif 4, 1661.
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Tlio Translation, Koronog fahany saith Taliesin, and these are read

in the books of Merthin^ iu his mid ago \\\\ run furious to his enemy,
and in his latter dayes will be a King.

*2. Koronog fahan dgma heth chyfedd

Chag ef Kafod, i Kilia I'r gogledd

Af a a gill yn lloeigir Argliwyddi amowredd
Ag uto brennifvdd yn i ddiwedd.

The Tramlationy Koronog fahan wonderfully wil betake himftelf to

the to avoyd a storm, he slial lose in J^ngland,, Lordsliips and
greatness, and yet he shal be a King before his end.

* 3. Koro7iog fahan Medd hen

Froffwyd or Almaen yn Ahergaffii

A gill yn ijiemgiid y Goron adyledia

Agyn i henaint i hidd gwrdownis.

The Translation^ Karonog fahan^ saith an ancient Prophet from
Almania, in his youth wil lose the Crown due unto him, in his old

age wil be a man of might and greatness.'

Yna ii ym mlaen yn yr unmodd hyd yr * 21 ' o bennillion. Maint
y darn a welais o'r Uyfr yw o'r tudalen 12 i'r tudalen 180, o ryw
bodwarplyg byehan. Y Daroganwyr a'r Beirdd y mae yn ei henwi,
hob law Taliesin, ydyw

—

'Merlin Ambrose; Areverend Devyn, and
Prophet, Sometimes Bishop of St. Davies in South- Wales ; Pobin
ddv, sometimes of Anglesey , a Bardh, Prophet and eexcellent Poet

;

Addafras, a Barah [Bardh] Prophet, and a Poet; Merthin AmhrosCf
a groat Prophet ; Mernhin [^lerthin] Silvestris ; Kilfardh, or Reinyn
fardh, called by both names, who lived in the days of Taliesin, in

North- Wales, an admirable Projiliet ; David Gorlleth, and excellent

Poet, and Master of Arts, that lived 190 years ago, and his Songs
are grounded on Taliesin and J/erthins Prophecies ; iJouid Namory
Bardh and Poet ; Gwyon Bath [Bach] a great Prophet, and the
antiontest of all the rest ; Johannis de Ruperissa ; Fryar Bacon a
notahU and substantial Prophet, tvho prophecyed of the destiny of the

Moulduarp ; Bees Gochoryri, a Prophet and an excellent Poet ; Jollo

Goch, a Prophet and a Poet ; John de Breidlington, a notable Prophety

that sets the destinie of the red Lyon, whose name is said to begin with the

letter C; Gwendhrdd, one of the ten Sybils; Master John Cipian,

Poetor iti Aistrologie ; Torquatm Vandrivus, Student in the Art Magick;
Jevati drwch y daran, fore-telling of fall of Ministers, and of gi^at
warros ;

Borgam of Maolor in Penbigh-slnre, wherein notabe tilings

are fore-told, with the Conquerous descent ifrom the principality of
Powis, and North- WaU-s ; Gronwddv of Anglesey, wherein an Angel
reveale imto him the Kingly Succession in the regal Groverment,
until the coming of the Brittish Conquorour should appear 222
years after the same revelation, or in the year 1642 ; Iloean
Parchellan:' ac y mae yn diweddu gyda daroganau amryw dra-
moriaid.
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1641.

1. * Mercurii Botanici pars altera, sive plantarum gratia suscepti

itineris in Cambriam, sive Walliam, Descriptio, «S:c. Londini, 1641.'

8piyg.

[Meddyliaf mai 'pars prima,^ sef y rhan gyntaf, a ddylai hwn fod ; ac mai
rhif 3 yw y 'pars altera,^ neu yr ail ran.]

2. * Testament Newydd ein Harglwydd a'n Hiacliawdwr Jesu

Grist. Argraphwyd yn y Flwyddyn m.d.cxli.'

Nid oes enw lie nac argraffj'dd wrth hwn. Diclion mai yn
gyfrinachol y cafodd ei argraffu, gan yr Anghydffurfwyr, ac nid gan
argraffwyr trwj'ddedig y brenin, er bod llun y Hew a'r unicorn o
amgylcli y goron ar yr wyneb-ddalen. Nid yw y dalenau na'r '.tu-

dalenaii yn cael en rliifnodi, eitbr arwyddion y lleni yn unig hyd
Q- 92, a'i blygiad yn rhyw 1 8plyg, tybygwyf. Y mae yn ddwy golofn,

a chynnwysiad o flaen pob pennod, ond beb y cyfryw ar ben uchaf

y dalenau—dim yno ond enw y llyfr, a rbif y bennod.*'

3. * Mercurii Botanici pars altera, sive plantarum gratia suscepti

in Cambriam, sive Walliam, Descriptio, exbibens reliquarum stirpium

quse in priore parte non enumerabantur Catalogum.

Londini, m.do.xli.'

Llysieuaetb G-ymreig yw y llyfr hwn, o waith un Thomas
Johnson ; ac y mae yn cynnwys hanes ei daith trwy Gymru, i gasglu
Uysiau prinion, yng nghymdeithas Mr. Paul Sone, a Mr. Edward
Morgan, Cymro. Yr oedd eu taith yn dechreu yng Nghaerlleon,
yn 1641, i Gaernarfon ; ond yr oeddynt wedi dechreu eu taith yn
Llundain, Gorph. 22, 1639, ac esgyn yr Wyddfa, Awst 3, 1639.

Ymwelsant hefyd a Mon, Meirion, a Threfaldwyn. Cyhoeddodd yr
awdwr weithiau ereill ; sef Planigion Caint [* Iter in Agrum Cantu-
itrium'], yn 1620, a Llysieulyfr araU yn 1634.-)'

[Clanwyd Thomas Johnson, y llysofydd, yn Selby, yn swydd Gaerefrog;

a liu farw, o archoll a dderbyniodd yn y rhyfel cartrefol, yn 1644.]

4. ^ * Argument proving the Jurisdiction used by the President

and Counsell in the Marches of Wales over the Counties of Gloucester,

Worcester, Hereford, and Salop, to bo illogall and injurious, and a

meore incroachment beyond their appointed limits, and the Proofe

is like a three-fold cord not easily broken. Printed for Thomas
Wakley, 1641.'

* Llythyr y Parch. W. Thomas, Bwlch Newydd.

t CamJItrian Journal, 1860, pp. 207-209.
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5. ^ * Tho Humblo Petition of the Gentry, Clergy, and others,

inhabitants, subscribed of tho six counties of Flint, Denbigh, Mont-

gomery, Carnarvon, Auglesea, Meirionoth, being the six shires of

North AValos, as it was presented to tho Knights, Citizens, and

Burgos«es in Parliament, accompanied with 30.000 liands. Priutod

forF. Couls, 1G41.'

6. ^ * The "SVelchraan's Protestation coneemiDg the Corruptions

of these times. With her last Will and Testament, writ and pup-

plishod with her own hand fifteen tays after her own teath. With
a Song her was never afride in awle hor life, pecause her was Sheare

hor Coimtry. Printed 1641.'

Yn gyfrinachol y cafodd hwn ei argrafTu. Gwawd rhjrw ddigrifwr

o Siarliad o'r Puritaniaid Cymreig ydyw, ac oil mewn Seisonaeg
drom Gymroaidd yr amser hwnw.

1642.

1. * A just and true Eemonstrance of his Majesty's Mines of the

Principality of Wales. By Thos. Bushel. London, 1642.'

Mr. Busliel oedd ganlyniedydd Syr Ilugh Middleton yn ymgym-
moriad gwoithiau mwnau sir Aberteifi. Efe a sofydlodd fathdy
arian yn Aberystwyth, trwy ganiatad Siarl i, ac efe a gynnaliodd
fyddiu o filwyr ar ei draul ei hun, i amddiffyn y brenin yn erb^Ti y
Senedd, ac a roddodd tua deng mil o bunnau i'r brenin, i'w gjTinorth-

wyo i ddwyn ei achos ym mlaen ; a'r cwbl oddi wrth y mwngloddiau.

2. * Two Petitions presented to the King's most exellent Majesty

at York, the fii'st of August, 1646 ;* the first from the Gentry,

Ministers, &c., of the Counties, Denbigh, Anglesey, Glamorgan,

and the whole principality of Wales, &c. London, 1642.'* 4plyg.

3. * Ordinance of the Lords and Commons in Parliament assembl-

ed, for the bettor obser\'ation of the Monthly Fast. Blacklock,

1642.'

Dwyn perthynas y mao 4 Phuritaniaoth yng Nghymru.

4. * Treatise of the Nobilitie of the Realmo, witli narative of such

statutes as are incident hereunto upon a debate of the Barony of

Abergavenny. By W. Bird. 1642,' 12mo.

5. * Army List of Charles i. and the Parliament Troops ; or the

Names of all the officers in the **Eoyalist" Army, and those ** Round-
head" Army, commanded by Fairfax and CromweU, giving the names
of several Welsh Worthies. 1642,' 4to.f

* [Canfyddir fod yn rhaid bod un o'r ddau amseriad hyn yn anghywir.]

t Hotten's Handbook to Typography.

17
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5. ^ *A Copie of a Letter to the Lord Marquesse of Hartford

from the Lords of His Majestie's Councill, also Introductions to the

Lord of Hartford now resident at Sir John Mounson his house in

Brecknockshire. 1642.'

Ehoddi hanes y mae am fwriad yn erhyn bywyd Arglwydd
Herbert, ac hefyd hanes y milwyr troed a gwyr meirch a gyfodwyd
sir Frycheiniog o blaid Siarl i.

7. % *The Welchman's publike [Recantation, or his hearty sorrow

for taking up Armes against her Parliament, Declaring to all the

World how her hath been abused by faire wordes, and such aduUa-

tions and flattering, telling her what Booties and Prizes her should

get, the Divell take the Array. 1642.'

Llyfryn bach digrifol yw hwn ; ond nid ffwl a'i gwnaeth.
Gwneyd gwawd o'r Cymry y mae. Y mae yn ei ddiwedd hen
Gerdd Grymraeg, yn cad'ei galw, ' The Welchman's doleful ditty,'

ar y mesur * hone, hone.^

8. ^ < His Majestie's Speech to the Inhabitants of Denbighshire

and Flintshire, 27 Sept. 1642.'

Ceisiai Siarl i. ymwthio i ffafr trigolion siroedd Dinbych a Fflint.

Addawai iddynt, os cefnogent ef, y gwnai ef yn dda trostynt ar ol

hyny. Yr oedd yn deisyf ar y siryddion daenu ei draethawd, gan
fod ei argraffweisg wedi eu hattal.

9. ^ * The Welcheman's last Petition and Protestation, desiring

that a speedy aide might bee sent her against her home-bred

Enemies, as her shall declare and show to be in her following

Petition ; whereunto is added the protestation of Thomas ap Shinkin

ap Morgan. 1642.'

Y mae ar yr wyneb-ddalen argrafflun o Gymro ar ei daith, a ffon

yn ei law. Y mae yn ei ddiwedd, ' The Master Mouse his Answer
to her Country-men's Petition,' gydag ateb y Cymro ; a'r cwbl yn
Seisonaeg G-jonreig Cymro yr oes hono.

10. ^ * The'Welch-men's Prave Resolution, in Defence of Her
King, Her Pritish Parliament, and her Country, against te malign-

ant party, subscriped by Shon, ap WiUiam, ap Thomas, ap Mere-

dith, ap Evans, ap Lloyd, ap Price, ap Hugh, ap Eowland, ap

Powell, ap Shinkin, ap Shonos.'

Traethodyn o'r cyffelyb gyfansoddiad gwawdlyd ar y Cymry
gan eu prvrrthwynebwyr yn yr ymrysonau gwladol y dyddiau hyny,
yw hwn hofyd ; ac oil mewn Seisonaeg Gymreig Cymro. Y mae
cyfeiriadau mynych at frwydrau cyuuar y rhyfol cartrofol yug
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Ngliymru. Sonir am yr ofn oedd er ys talm am wrthryfel yn sir

ryiiwy, o blo'jjid lluosoj^rwydd y rabyddion yuo.*

11. ^ ' Two Si)oecho8 made in the House of Poors against Ac-

commodation, by the Earl of Pembroke. 1642.*

12. ^ * Missal, with the Prayers and General Offices of the

Catholic Church. P. Urban, viii. 1642.'

Y mac yr uchod, modd Mr. J. C. IIotteR, yn Gymraog oil, er

gwasanaeth y Pabyddion yujj Nghymru. Y mao yn dalp o lyfr

yu cyunwys tua 500 tudalou.

[HyJ oui chaflTwyf oleuui eglurach, nis gallaf lai uag ammheu bodoliaethy
llyfr h>vai; a thybiaf luai ' Allwydd Paradwys ' (rhif 1, d.f. 1670) yw y gwaitba
olygir.J

13. ^ * Persuation to Loyalty, or the Subjects Dutie, wherein is

proved that resisting or deposing of Kings (under what specious

pretences soever couched) is utterly unlawfull. By David Owen.
1642.'

Gwr o sir Feirionydd ydoedd yr awdwr. Ymosodiad cyflEredinol

ar y Puiitaniaid yug Nghymru ydyw.

14. ^ *A Loving and Loyall Speech spoken unto our noble

Prince Charles by Sir Hugh Yaughan, the 2nd of October, at

Pagland Castlo, in Monmouthshire in AVales, also the manner of

his brave entertainment, and a Relation of divers rich Presents

brought unto him. 1642.*

Darfu i ryw Gymro o*r enw * Master Lewis ap Morgan,' anfon
rhodd i'r tywysog o lestr arian a'i arlluniau wedi eu cerfio amo.

15. ^ * The "Welshman's Warning-Piece as it was delivered in a

Sermon in Shropshire at the Assembly when the Eesolution was

agreed upon, And Now published for the cood of all her Country-

men in these parts, by S lion ap Morgan, in the Anti-Prelatian

Yeai' 1642. Wherein her gives Kot thanks that her was no Beshit.

1642.'

Y mae y traothodyu hwu di'\\^'ddo yn ddynwarediad digrifol o
Gymro yn siarad Seisonaeg yn Gymreigaidd. Chwedlau digrifol

am ^Zof, old Fader Zot;^ ^Tajfief Tajjlc^ her nown Coimtry-mau who
was porn in Monmouthshire;' ^ Shobe^ that holy and shust man,
iShob ;' * te Tiffel^ tat fuuuy i)ld man;' sy'n ddigrilbl i'r eithaf. Dir-
myg rhyw fi-eninolwr ar y Cymi-o o'r ochr arall ydyw.

16. If 'A Collection of Sundry Petitions Presented to the King's

Most Exellent Majestic by most of the Gentry, Ministers, Freehold-

ers of Six Counties of North AVales, Hei*eford, Cheshire, &c., in

behalf of Episcopacie, Liturgio, and Church Revenue. 1642.'

* J. C. Hottea's Cataivjue.
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Yr oedd amynt hwy eisieu cjrfiiewid yr hen ddull o addoli.

17. ^ * To the Honourable Oourt of the House of Commons, the

Humble Petition of many Hundred Thousands, inhabiting within

the Thirteen Shires of Wales, desiring that their Country may be

more strongly fortified with Armes and Ammunition. 1642.'

Yr oedd llawer o anmharch, meddent, wedi cael ei ddangos tuag

at y Cymry—yr oedd gyroedd cyfain o anifeiliaid wedi gyru oddi ar

eu tiroedd.

1643.

1. ^August 22. Mercurius Brittannicus. Noi.ByMarchmond
Needham.'

2. * Oct. 21—28. The Welch Mercurie.'

3. * Oct. 23—30. Mercurius Cambro-Britannicus ; British Mer-

cury, or Welch Diurnal.'

4. * Britannicus Yapulans.*

5. *Nov. 2. Mercurius Yapulans; or, the Whipping of poor

British Mercury. By Mercurius Urbanus, younger brother to

AuHcus.'

6. * A true Eolation of the discomfiting and routing ofthe Earl of

Carbery, and his forces of the County of Pembroke, manned and

performed under God by the valiant and courageous gentlemen,

Col. Eowland Laugharne, John Poyer, Mayor of Pembroke, Major

Thomas Laugharn, Simon Thelwall, and Arthur Owen, Esq., Capt.

Powel and Capt. Cuney, and other well affected Commanders and

Gentlemen, &c. Lend. 1643.'

7. * Testament Newydd,' &c. [8plyg.]

Cyhoeddwyr yr argraffiad hwn ydoedd W. Wrotli a Walter
Cradoc ; ac yr oedd mewn plygiad wythau.*

8. ^ * The Welch Doctor ; or the Welchman turned Physitian,

being a new way to cure Diseases in these times, &c. By Shinkin
ap Morgan. 1643.'

9. % * Famous Yictorie obtained by Sir William Waller against

Iiord Herbert and the Welch Cavaliers in the Forest of Deane,

where COO of the Welclimon were slaino, and 1,000 taken prisoners.

1643.'

* Rees's Nonconfoi^nity of fTo/c*, pp. 81-499.
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10. ^ * Tlio "WolBhman'8 Declaration : declaiing lier resolution to

be revenged on her enemies, for to treat overthrow of a creat many
of her Cousins and Countreymen in Tean Forrest, in Gloucester-

shire, where her was slightly frittered. 1G43.*

Y mae iddo wyneb-ddalen cywrain.

11. f 'A Perfect Tiumal or Welsh Post, with her creat packet

of Letters, for her to carry into her Countrey of "WTiales, toucliing

preten proceeding, and war in England. London, printed for her

"Welch Post, to carry to her countrymen in AVhales, 1643.

Y mae yn addurnedig ag argraff o Siarl i, yn eistedd ar
orsedd, a dau lyswr neu droseddwr yn gof}Ti ffafr.*

12. ^ 'The Copies of such Bills as were presented unto His

Majestie at Oxon, for the suppression of Innovations in Churches &
Chapels ; the utter abolishing and taking away of the Bishops,

Chaunters, Choristers, Scandalous Clergymen, Pluralities, &c., in

Wales. 1643.' 4to.

Y mae hwn wedi oi argi*affu yn yr hen Ijthyren ddu. Y mae yn
cynnwys rhestr o'r * Dirpwywyr i ymofyn yiig n^hylch *' Scandalous
Ministers," o fewn llywodraeth ei Fawrhydi yngNghymru,' hefyd yn
fiiioedd y Mwythig, Henffordd, Caerwrangon, a Chaerlleon.

1644.

1. 'Feb. 6. Mercurius not Veriducus, nor yet Mutus ; but Cambro

or honest Britannus.'

2. 'March 4. Mercurius Yapulans : or Naworth Stript and

^VTiipt.'

3. * March 22-29. Britain Eemembrancer.'

Y * Mercurii ' hyn oodd dechreuad papj^au y newj'ddion.

Cyhoeddwyd liwynt ar y cyntaf pan pnosododd llynges Yspaen ar

longau Prydain, yn amser y Freniues Elisabeth, i roddi hanes ein

llongau y pryd hyny. Lleni o bapyrau achlysiu'ol oeddynt. Y pryd
hyny, jt oedd pob byddin jti cludo argratlwasg ac argratl'wvr gyda
hwynt, yr oedd yn gwneyd y rhyfel yn gymmaiut * rhyfel papjT,'

ac ydoedd yn rhyfol dur—yn dywallt tnc yn gystal a thywallt

gwaed. Pan y byddai y rhyfel yn Scotland, gehvid y papyi* ^ti

* UnfjUsh Mercurius Caledonius ;' pan yn Lloegr, yn ' London Mercury ;*

a phan yng Nghymru, yn ^ Britinh^ neu ' )l\hh Mercurie.'* Yr
oedd y pleidiau crefyddol, jti Buritanaidd anghydlfurfiol ao

eglwysig, jti cyhoeddi eu ^ Mercuries,^ neu * Diuruah,^ yn erbyn ou
gilydd, yn fath o ddalenau hedegog, a'r argratfwjT fel jti ehedeg,
a'u gwasg gyda h^vynt, o'r naill gwr i'r Uall o'r deymas. Yr oedd

J, C. Hotteu's Ca(ahi<juc.
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John Penry, a rhyw rai ereill, wedi rlioddi esiamplau yn y ' Martin
3farprelate,' ond yr oedd ef wedi ei symmud ymaith cyn hyn.

Dichon fod gan John Salisbury, argraffydd cyntaf y * Fhjing Post^''

law ynddynt ; am yr hwn y dywed Dutton— ' Mr. John Salusbury,

argrafiydd, oedd yn Gynu'o gorwyllt ffyrnig. Efe a ymwisgai fel pe
buasai mewn gwasg, yn unig fel y gallai y boneddigesau ddywed-
yd, *' Gwelweh y fath ffurf a throed tlws sy gan y gwr boneddig
yma !

" Yr oedd yn genaw ffol, gwag, a delfi'aidd. Yr oedd cym-
niaint o goeg falchder ynddo, a chyn lleied o reswm drosto, ag un
dyn a adnabum i erioed. Efe oedd y cyntaf a argraffodd y ^^Fhjing
Post ;" ac er gofid i'r awdwr, efe a'i llanwodd yn fynyeh k chopiau
lladi'ad. Aeth i gyfi-aith d chwmpeini y Safwerthwyr (i gadw ei

hun o'r lifrai), ac efe a heriai y dyn goreu yn y gelfyddyd : ond y
mae yn awr yn gorwedd mor ddystaw a llonydd ag y dymunai
dyn ei fod ef, yn y Grladdfa Newydd.'*

4 .
* A Declaration published by Sir ThomasMiddleton, Knight,

Seargeant-Magor-Greneral, and Vice-Admirall for the six Counties

of North-"Wales. London, Printed for lo. Thomas, 1644.' 4plyg.

6. * Q-od appearing for the Parliament, In sundry late Victories

Bestowed on their Forces, Which command & call for great Praise

and thanksgiving both from Parliament and People. Die Martis

;

4. Martii. 1644. Ordered by the Commons House of Parliament,

that Mr. Whitaker, Sir Thomas Widdrington, Mr. Eous, & Mr.

Millington, do peruse all the Letters that are come from Shrewsbury,

Plimouth, Scarborough, Grlocestershire, and Weymouth : and make
a Narative out of them, of aU Gods great and late Mercies upon the

Parliament Forces, to be Printed and Bead on the next day of

Publique Thanksgiving. H : Elsyngl, Cler. Pari. D. Com.

Printed at London for Edward Husbands : March 10, 1644.'

Llyfryn o 22 tudalen 4plyg bychan ydyw.

Yn y * Lid ofFrisoners' a gymmerwyd gan y Senedd yn y Mwythig,
ceir amryw enwau Cymreig; ac yn eu plith, * Herbert Vaughan,
Esq.' Dichon ei fod o doulu hen gyheithydd Caergai— ' Eow.
Vaufjjhan, wr Bonheddig.' Ond y peth hynotaf am Gymru ynddo
yw hanes cymmeriad Castell Aberteifi gan fyddin y Senedd

—

* Touching the taking of Cardigan Castle and Town. An Extract
out of a Letter written by Captaino William Smith, to the Lord
High Admirall, from aboard tlio ship called the Swallow in Milford
Haven, Dated the 5 of February, 1644.'' Yn yr hanes dywedir y
cymmorwyd yn garcharorion, * Major Slaughter, un Captain
Vaughan, gyda'r cadraglaw a'r llumanwr, un Doctor Taylor,

Duwinydd, ac o ddeutu cant o iilwyr cyli'redin, chwech y ynau
niawrion, cunt a banner o arfogaotliau, llawer o bylor, polenau, a
darpariaothau oroill, a hyn a wnaed y 29fod o Eagf^r diweddaf,

* Timporley's Dictiotuirg.
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&c. Y Doctor Taylor iichod ydoedd yr onwog Dr. Jeremy Taylor

^

hjc ol hyn y bu yn y Golli Aur, an yr ysgrifonodd y llyfr a ehWr
'Golden Grove,' a'i * Liberty of Prophesying.'*

6. * A true Relation of the Routing His Majesties Forties in the

County of Pembroke, Under the Command of the Earl of Carbery,

by those valiant ond Courageous Gentlemen, Colonell Rowland
Laugharn, John Poyer, Simon Thelwall, Thomas Laugharn, and

others wel-affectod. As it was sent in two several relations, of the

the Land fight, and Sea fight ; The one to the Right Honourable

Robert Earl of Warwick. The other to the Honourable William

Lenthal, Esquire, Speaker of the House of Commons. With the

number of such Ordnance, Arms, Ammunition, Castles Commanders,

and Souldiers as are taken, and that County by God's blessing

cleared of the enemy. 11. April. 1644. Ordered by the Commons
assembled in Parliament, That these Relations be forthwith Printed

and i^ublished. Hen. Elfynge. Cler. Pari. D. Com.

London, Printed for Edw. Husbands. April 12, 1644.*

Pedwarplyg bychan o 16 tudalen yw maint hwn.

7. * Letter fron Sir William Brereton, Sir Thomas Middleton,

Sir John Meldrum, of the Great Victory (by God's Pro^ddence)

Given them in Raising the Siege from before Montgomery Castle.

And how they routed and totally dispersed his Majesties Forces,

imder the command of the Lord B}Ton : where they tooke all their

Carriages, Arms, Ammunition, and made them fly to Shrewsbury,

and Chester. 1644.'

8. ^ ' Continuation of Certain Speciall and Remarkable Passages,

informed to the Parliament. 1644.

J

Y mae yn traethu am * Col. Breese ' yn sir Fynwy, &c.

9. ^ * Civil War in Wales and Shropshire, two Great Victories,

one obtained by the Earl of Denbigh at Oswestry, and how he took

20 Gentlemen of Wales, &c., the other Victory by CoUonel Mitton.

1644.'

10. ^ * Sir T. Middleton' s Letter concerning the raising of the

Siege of Oswestrie. 1644.'

11. ^ 'England's Tears for the present Wars, which for the

Nature of the Quarroll, the quality of Strength, the diversity of

Battails, Skirmishes, Sieges, &c., cannot be parallelled by any Age.
1644.^

• Lhjthyr y Parch. W. Thomas, Bwlch Newydd.
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Yr awdwr oedd James Howell, brodor o Abemant,* yn sir G-aer-

fyrddin, ac y mae portreiad cywrain o bono yn pwyso ar goeden,

yn gyssylltiol. Son y mae am warcbiiedigaeth. Oastell Penfro,

Trefaldwyn, Aberteifi, a Hwlffordd, yn ymrysonau y rbyfel cartrefol.

12. ^ * Ordinance for Eaising and Maintaining of Horse and Foot

for Monmoutb, Glamorgan and Brecknock, Eadnor, Glocester and

Hereford. 1644.»

Traetbawd banesol pwysig yw bwn a roddwyd allan gan y
Cromweliaid.

13. ^ * Letters from Sir William Brereton, Sir Tbomas Middle-

ton, Sir Jobn Meldrum, of tbe Great Victory given tbem, in raising

tbe Siege from before Montgomery Castle, and bow tbey routed

and totally dispersed His Majesty'r Forces, under Lord Byron, witb

a list of tbe Names of all tbe Commanders and Officers taken and

kild. 1644.'

Cynnwys banes llawn am gymmeriad Castell Trefaldwyn. Y
mae y 'Z^«^' yn rboi enwau a pbenodiad agos 200 o swyddogion
Cymreig y Breninolwyr.

14. ^ * True Relation of tbe Proceedings ofOolonell Laugbarne

and otbers in tbe County of Pembroke against tbe Earl of Carbery

and bis Forces ; witb tbe names of tbe Sbips, also witb a Scbedule

of tbe prisoners of note and quality tbere taken. 1644.'

Dyry bwn banes gwabanol iawn i'r byn a roddir yn rbif 6.

15. ^ 'Discourse before tbe unfortunate Parliament at Oxford,

on tbe only way to preserve life. By Griffitb Williams. 1644.'

Rboddir banes yn ei ddiwedd pa fodd yr ymddygodd y Cromwel-
iaid tuag at yr Esgob Williams tra yr oedd yn traddodi y bregetb
bon. Cymmerasant feddiant o'i dy, gyrasant ymaitb ei wraig a'i

blant, a llosgasant ei ddodrefn.

15. ^ * Jura Majestatis, tbe Eigbts of Kings, botb in Cburcb and

State. 1. Granted by God. 2. Violated by tbe Eebels, &:c., and

tbe Wickedness of tbe Faction of tbis pretoLded Parliament at

Westminster, tbeir Rebellion, Murder, Roberie, &c. Oxford, 1644.*

Gruffydd Williams a anwyd yn Llanrug [yn sir Gaernarfon].
Cafodd ei ddysgeidiaetb yng Ngbaorgrawnt. Heb law lleoodd
eroill, bu yn borson Llanllocbid. Hofyd dyrcbafwyd ef yn Breben-
dur Westminster; yn Ddoon Bangor, yn 1633; ac jti Esgob

• [Yn hytracli, brodor o Gefn y Bryn, ym mhlwyf Llangammarch, Brycheiuiog.
Yr oedd ofo yn agos i 40 oed pan gafodd ci dad fjrwoliaeth Abernant a Chynwil
Elfed, ger Caerfyrddin.]
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Ossori, Iworddon, yn 1641. Deolwyd of o*r cyfan yn amsor Crom-
wel, ond adferwyd iddo oi le ar Adforiad Siarl ii. Ymddongys ei

fod yn bleidiwr gwrosog i'r doyrnoliaoth. Bu farw Mawrth 29,

1G72, yn 84 oed *

1645.

1. * A Letter from Capt. Richard Swanley to the Right Ilonour-

able Earl of Warwick, being a full relation of the taking of tho

town and castle ofCardigan, in Wales, by Major General Langham,

with above 100 commanders and common soldiers, and all tho arms

and ammunition therein, &c. Published by authority.

London, printed for John Tliomas. 1645.'

2. 'Several Letters of Great consequence intercepted by Col.

Mutton, near Ruthyn, in Wales, concerning Irish Forces to be

brought into England. 1645.'

3. 'Gemitus Ecclesioo Cambro-Britannicae, or the candlesticks

removed by the Ejectment of tho Ministers of Wales under the

power of the late Act for the Propagation of the Gospel there.

1645.'t

4. *Eeall Thankfulnesse : or, A Sermon Preached In Pavls

Cliurch London, Ypon the second day of November, 1645. At a

Publike Tlianksgiving for the taking in of the Towns and Castles of

Caermarthen and Monmouth in Wales, it being the first Lord's-day

after the inauguration of the Eight Honourable Thomas Adams
now Lord Major of that famous City. By SimeonAsh Preacher at

Basingshaw, London, and one of the Assembly of Divines.

London, Printed by G. Miller for Edward Brewster at the Bible
on Ludgate-hill neer Fleet-bridge, m.dc.xlv.*

Y mae y bregeth lion yn amlygiaoth o'r hyn oedd y teimlad cy-

hoeddus gwladol pan orclifygodd byddinoedd Cromwel y cestyll

lij-ny.t

5. ^ * Oriens ab Occidente, or a Dawning in the West, as it was
delivered in a Discourse to the Long Parliament, upon their day of

thanksgiving for several Victories in the West, by John Bond.
1645.'

Y mae yn traethu llawer am fuddugoliaethau y Senedd yn nhrefi

gorllowinol Delieudir C^nnru, yn enwedig y faes-fuddugoliaeth

yn • Haverfordwest,' yng Nghj-mru.

* WiUiama's Eminent Wehhinen. [Gweler hefyd TaXie^n^ ii. 27-1

t J. R. Smith's Old Book Circular.

Z Carmarthen and it^ Neighbourhood^ by Spurrell, p. 6.

18
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6. ^ * A Discourse before the Long Parliament at their Thanks-

giving unto God, for the gaining of Towns in the West, and for the

dispersing of the Clubmen, and the good success in Pembrokeshire.

By Thomas Case. 1645.'

7. ^ * An Ordinance of the Lords and Commons assembled in

Parliament for the more effectuall putting in execution the Directory

for publique worship, in all Parish Churches and Chappells in

Wales. Printed 1645.'

1646.

1. * Canwyll y Cymry, &c. Gan Ehys Prichard, Ficar Llanym-

ddyfri yn Neheubarth.' Llundain, 8plyg.

Y mae yn hynod na chyhoeddodd y ficar ei waith ei hun, ond
ond gadael ei ysgrifeniadau yn ddidrefn, a llawer math o adysgrifau o
honynt ; canys trwy eu hadysgrifenu, a'u dysgu ar dafod, y taenid ac y
cedwid hwynt mewn bodoliaeth ; ond daeth yr argraffiad hwn allan

yn dra buan wedi ei farwolaeth—^ym mhen o ddeutu dwy flynedd

—

wedi eu casglu at eu gilydd gan Mr. Stephan Hughes. Yr oedd yr
argraffiad hwn yn ddau ddosbarth. Gwnaeth Mr. Hughes lawer o
sylwadau eglurhaol ac athrawiaethol ar ymyl a godre y dail trwy yr
holl lyfr, fel y byddai arferol a gwneyd a'r holl lyfrau a olygid

ganddo, ac nid oeddynt ychwaith yn ychydig o nifer. Dywedir
ddygwydd rai blynyddau* ar ol marwolaeth yr awdwr, i Evan
Pugh, o'r Pren Teg, ym mhlwyf Llandingad, Llanymddyfri, gael
gafael mewn llawer o'i ganau, y rhai a gyhoeddwyd ; ar ol cy-

hoeddi dwy ran o honynt, cyfyngwyd rhyddid y wasg, a thrwy
gynnorthwy caredig y Dr. William Thomas, Deon Caerwi'ang-
on, y cafwyd caniatdd i gyhoeddi y 3edd Ean, at ba rai cliwan-

egwyd y 4edd Pan, pan argraffwyd y cwbl yn un llyfr gan y
Parch. S. Hughes. f Ef allai mai yn y Ue hwn y byddai yn briodol

dywedyd ychydig mewn fibrdd o goffad am y ficar, a'i gymmwynaswr.
Y mao hanes yr awdwr Cymi'eig hwn mor adnabyddus fel nad
rhaid manylu.

EiiYS Prichard a anwyd yn nhref Llanjrmddyfri yn y fl. 1579, yn
yr unfed flwyddyn ar hugain o doyrnasiad Elisabeth ; ac yr oedd yn
deiUiaw o deulu cyfrifol. Yn ei enw, trosglwyddodd ei gyfenw i

enw ei daid, canys enw ei dad oedd Dafydd ab Ehisiart ab Dafydd
ab Ehys ab Dafydd ; ac felly gallasai gymmeryd y Dafydd neu
Prichard, neu Ehys, gan alw ei hun yn Ehys Dafydd, neu Ehys
Ehys, yn gystal a Ehys Prichard ; ond efe a ddewisodd y Ehisiart
gan oi droi yn Prichard, neu Ab Eichard. Cafodd ei ddyageidiaeth
yn Ehydychain, Ue graddiwyd of yn B.C., ac wedi hjTiy yn A.C. Y

• [Yn hytrach, ym mhen ychydUj o amser ; canys bu farw yr awdwr ym mis
Rhagfyr, 1G44, ac ymddangosodd yr argraffiad cyntaf o'r gwaith yn 1G4(J. Yr
oedd I fan Puw yn uu o blwyfoliou y Ficor.]

t JIancs JJyioyd y Parch. Rhys Prichard [gan y Proffesor Rocs] yn gys-
Hylltiol ft'r argralliiwlau diweddaf o'r gwaith. [Llanyrnddyfri, 12plyg, 1841 ;

Splyg, 1858; Hplyg, 18C7.J
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wciiiKiogacni pfyntal' a {^afodd ydocdd curadiaoth Wittliaiu uoii

Wytliani, yn EssrcH, Ebrill 25, IGO'J, pan yn dair ar hugaiii oed.

Ar y Ced o Awst, yr uii ll^^'J'ddyn, cafodd gan y Dr. Rudd, Esgob
Ty Ddowi, ficoriaoth Llandingad, yng nglyn jVr hon y mae capel-

iaoth Llaiifair ar y Bryn. Mao tref LJanymddyfri ym mlilwyf
Llandiuf^ad, a golwir y plwyf woithiau yn ol onw y dref, ac felly

g<?hvir yntau yn Ficar Llanymddyfri, pan mown g^vi^ionedd niai ficar

Llandingad ydocdd. Cafodd fel hyn ei sefydlu yn oi blw^'f gonedigol,

yng nghanol ei berthynasau, oi gyfoillion, a'ifeddiannau. Yn 1613,
jian yn bodair ar ddog ar liugaiu oed, cafodd oi wneyd yn gapolwr i

larll Essecs. Yr oodd hwnw yn nai i Syr George iJorwent, Llwyu
y Brain, gor Llanymddyfri, yr hyn a roes fantais iddo ddal person-
iaetli Llanedi, yr hon, trA\^ y dylanwad hwnw, a roddwyd iddo gan
lago I. Yn 1014, pan yn bymtheg ar hugain oed, cafodd breben-
dariacth yn eglwys golegawl Aberhonddu; ac yn 1626, pan yn
saith a dougain oed, cafodd ei osod yn Ganghellwr Ty Ddewi, gyda'r
hon swydd y mae personiaeth Llanhuadain.* Gwelir iddo gael
dognau mwy nag oedd raid o fywoliaethau eglwysig, a hyny yn dra
ieuanc. Yn achlysurol a swyddogol yr ymwelai a'r lleoedd hyny ag
oedd bellonig o Lanymddj^fiu, gan fyw a gweinidogaethu yno ar hyd
ei oes. Bu farw yn Nhach. 1644, yn 65.

f

Am Stepii^vn Hughes, casglydd a chyhoeddydd *Canwyll y
C}Tiu'y,' am yr liwn y gellir dy^vedyd—er mai y Ficar a "VNTiaeth y
Ganwyll, mai S. H. a'i goleuodd—ganwyd ef yn nhref Caerfyrddin
r^^wbryd yn y y fl. 1623 ; ac felly yr oedd yn un ar hugain oed pan
I'll farw y ficar, os yw yr amseriad yn gywir. Ni ddywedir ym mha
lo y cafodd ei ddysgeidiaeth, er mai yn debygol mai yn Ysgol
Kamadegol Caerfyrddin. Cafodd fywoliaeth eglwysig Meidrjin, yn
sir Gaerlyrddin, o ddeutu 1645 ; ac felly ym mhen blwyddyn ar ol

marwolaotli y ficar, pryd y rliaid ci fod wrthi }ti parotoi y gwaith i'r

M a.sg, a dyi\^edir iddo weiuyddu yno am ddwy ar bymtheg o flyn-

yddoedd, sof hyd nesy trowyd ef ymaith gan ' Ddeddf yi* L^n&urfiad,*

yn 1662. Ond ni all h^Ti fod yn g)'\\'ir ; canys efe ei hun a ddywed
yn ei ' Anerchiad ' ar gan o flaen y gwaith m^i * NeillduwT* ydoedd

:

OS folly rhaid ei fod wedi gadaol yr Eglwys cjti Iijti, ac yn wir eyn
1614 ; ac os yw amseriad ei enedigaeth a'i ordeiniad, neu oiosodiad
yn y fywoliaeth yn\ Mcidrym, yn ei lo, ni bu ond llui na blwyddyn
yn weinidog llcidrym. Ond ef allai oi fod yn galw ci hun jm
'Neilldiiwr,' am ei fod yn y swydd fel henaduriacthwr dan y
Weriniaetli, ac nid fel eghvyswr o dan freninoliaeth ac esgobydd-
iaoth, ac felly na chafodd erioed urddau eagobawl. Ond wodi y
cwbl, y mae yn ammhcus ai Hughes ydt)odd. Yr oedd hefyd yn
ddyn cynmicdrol iawn ei olygiadau, yn gymmaint folly, fel y goddof-

* [Mae yn deilwng o goffa, mai un o ticeriaid Llanliuadaiii, mewa cyfnod
iliweddaracli, sef y Parch. William Evans, a gyfieithcKld Lyfr y Ficer ar fesur
cerdd yn ScisoncL', yr h\rn waith a yrnddaagoscxld yn 1771, Splyg. CyiuL.
rhif 14, o diui y llwyddyn bono.]

t Wood'<» AthetMi Oxonume^, vol. ii. p. 29; WilliAma'a Dictionary ofEtninfiU
Wchhmm; 'Oriau gjda Hen Ficer !' '

'vfri,* yn y TroftluHlydd, ii. ,

134, &o. ; ac vn einyedi^' y ('nfiniif t n ''vssylltcdig ar argraliiad
rUa-oiol dl\\i.(Ul;ir o'i waith gan Mr. lii... , i .viuduyfri'
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id iddo yn fynych bregethu yn yr eglwysi wedi ei fwrw allan ; ac am
hyny gellid ei restru, nid fel anghydffiirfiwr hollol, ond ym mhlith

y rhai a elwid yn gydffurfwyr acUysurol, neu yr hyn a fuasai yn
cael ei alw mewn oes ddiweddaracli yn Fethodistiaeth. Bu yn
llafurio yn ddiwyd yn siroedd Morganwg a Chaerfyrddin ; ac effaith

ei weinidogaetli ef ydyw y cynnulleidfaoedd ymneillduedig sydd yn y
parthau hyny. Bu ganddo hefyd law, gyda chynnorthwy ereill o'r

un feddwl, mewn cyhoeddi lluaws o lyfrau a fernid yn wasanaethgar
i'r werin, er eu crefyddoli, yng nghyd a'r Ysgrythyrau, fel y ceir

gweled yn eu lleoedd priodol. Y mae yn neillduol deilwng o
sylw fod yr argraffiadau a olygwyd ganddo ef yn gywir iawn ; canys yr
oedd ganddo ddull medrus, tlws, i osod ei feddwl mewn iaith leddf,

a'i eiriadaeth yn ofalus, yn llawer rhagorach nag ereill o lyfrau ei

oes. Nid oes wybodaeth wedi ei drosglwyddo am yr amser y bu
farw.*

2. ' Contemplation upon tbese Times, or tbe Parliament explained

in Wales. London, 1646.' 4plyg.

Awdwr y llyfr hwn ydoedd John Lewis, Yswain, o'r Glasgrug,
ger Aberystwyth.

3. ^ * Drych i dri math o bobl, sef i'r Anghristion, Bhithgrist-

ion, a'r Grwirgristion.'

Yr ydys yn ei gyfleu yma ar awdurdod * Llythyr at y Darllenj^dd'

i*r * Trysor i'r Cymry,'f o ba lyfr y mae hwn yn rhan, lie y dywedir
fod y ' Drychau ' wedi eu * printio umvaith o'r blaen er ys deng
mlynedd ar hugain a aethant heibio.'

* [Ymddengys i mi fod yr holl ddyryswch yn codi oddi A\'Ttli fod yr awdwr ac
ereill yn priodoli argraffiad anghyflawn 1646 i Stephan Hughes, pan, yn ol

pob hanes a fedraf fi ei gyrhaedd, yn 1672 yr ymddangosodd ei argraffiad ef.

Fel hyn y dyw^ed cyhoeddwr argraffiad diwygiedig Llanymddyfri, 1841 :

—

' Argraffwyd y Llyfr hwn gyntaf yn bedair Ehan, yn Llundain, dan olygiad y
Parch. Stephan Hughes, yn y flwyddjm 1672 ; ond achwyna fod yr ysgrif a gafodd
efe o'r caniadau yn dra amniherflaith, ac iddo fethu cael gafael yn llyfr penaf yr
Awdwr, yr hwn a gollwyd yn sir Frycheiniog, yn amser y rhyfel rhwng Oliver
Cromwel a'r Brenin Charles y Cjmtaf.' A oes prawf mai Stephan Hughes oedd
colwynydd argraffiad rhanog 1646 ? Ymgynghorais 3, Mr. Rees ar y pwnc, a
deallaf na welodd ef mo'r argraffiad cyntefig hwnw ; ac amlwg yw na welodd
awdwr y gwaith hwn mo hono chwaith. Ni chynnwysai ond dwy ran yn unig. Os
yn 1623 y ganed S. Hughes, rhaid nad oedd ond23 oed yn 1646, yr oedrau ieuangaf

y gallai gael urddau eglwysig ynddo. Pan gofier mai ym mhen deng mlynedd
wedi Gweithred yr Unffurfiad (yn 1662) yr ymddangosodd argraffiad addefedig
S. Hughes, ae iddo ef gael ei droi allan o'r Eglwys trwy rym y weithred hono,
canfyddir rheswm da pa ham y mae efe yn ei Ilaglith i'r Llyfr, yn galw ei

hun yn ' Neilldilwr ' ac yn * flFanatig.' Nid * Oanwyll y Cymry ' oedd enw ar-

graffiad 1646 ; canys dywed S. Hughes mai n^edi argi*artii o hono ef y gwaith y
cyfarfu Jl'r enw hwnw yn un o ysgrifau yr awdwr ; a chwanega :

—
' Yr wyfi yn

deiayf ar y neb a'i printio ar fy 61 i, i roddi'r enw hynny iddo.'j

• Adolyrjvdd, am 1851, t. 413 ; Calamy's Ejectud Ministers; Walker's Suffer-^
inga of the Clergy; Williams's Eminent Welshmen.

'\r Gwcl rhif 1, 1077.
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4. * Tho Earl of Carbory*8 Pedigree, &c. 1646.'

Traetliodyn Sonoddol liynod ydyw, yn yr hwn y gwarlhruddir yii

llym Kichard Vauglian, ail larli Carbory. Gwraig yr larll liwn

ydoodd Ih-idget, morcli Thomas Lloyd, Y«\vain, o LauUyr [yn
Nyirryii Aoroii], yn sir Abertoili ; ac yu y Gelli Aiir, yn sir Ga«r-

fyrddin, yr oodd yntau yn byw.*

5. * The Saint's fullness of Joy in their fellowship with God,

Presented in a Sermon preached July 21, 1646, before the Ilonour-

ablo House of Commons, in Margaret's Westminster. Being the

day api)ointed for the Surrender of Oxford. Bu the least of saints

and the meanest of the Ministers of the Gospel, W. Cradock.

London, printed by Matthew Simmons for Hannah Allen, at the

Crown, in pope's Alley. 1646.'

Y mae cyfargraff o hon yn llyii-fa y Dr. Williams, yn Llundain.

6. * The Taking of Carnarvon by Major General Mytton, with the

Articles agreed upon Juno oth. 1646.' 4to.

7. H * A Perfect Diurnall of Passages in Parliament. 1646.' 4to.

Pai^yr y Nowyddion o berthynas i'r rhyfel cartrefol ydyw, ac yn
cynnwys hanes am godiad, yn sir Forgauwg a i)harthau ereill o
Gyniru, y rhai oedd yn cyhoeddi eu hunain yn blaid y Bronin a Syr
Thos. Fairfax. Prif gefnogwyr y rhai, meddir, oeddyiit Syr Ed.
lliomas, barwnig, Syr Eich. Basset, Sjt Henry Stradling, y-Mil.
Kamos, &c.; o ddoutu 1000 o dan arfau yn hoU Gymru. llhoddir
hanes hofyd am Fynwy yn cyfranu 192/^. 18s. Ic. tuag at gostau y
rhyfel.

[Ai nid yr an yw hwn a rhif 7, d.f. 1G47 ?]

1647.

1

.

* A full relation of the whole proceedings of tlie late rising and
commotion in Wales, under pretence for the King and Sir Thomas
Fairfax. London. 1647.' 4plyg.

Cynnwj'sa ysgrifoniadau swyddogol ym mlierthynas i ryw gyn-
liyrtiad gwladol yn sii* Forganwg, j-n amser y terfysg rh^vng y
brenin a'r Senedd.

2. ^ 'Y Testament Newydd.' Llundain, 12plyg.

Yr oedd yr argralfiad o'r Beibl bach yn y £1. 1630, wedi vrcn nnvy
o syched yn y bobl am y * didwyll laeth ;' ac i dori, i ryw fesur, ar y
syched augorddol hwnw, y cjhocddwyd hwn. Nid ydys yn gallu
mynogu pwy a fu gymmwynaswT i'u cenodl y pryd hwn. Khyw
dalp o lyli* ydyw, a'r llinellau ar draws yr hoU ddalen, ac nid ya
golofnau. Ivhoildwyd duu argrafliad yn ebrwydd ar ol eu gilydd,
hob ddim gwahaniacth yn eu maint—yn gwbl fel pe buasai yr iin

ai-graiiiad, gyda bod yr u yn lie r, yn un o hon}-nt, a'r llythyren

* Dwim's Jliraldk Vmtation of W a/«*, vol. i. p. 214,
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ddechreu pennod yn addumedig. Djrwedir mai Mr. Walter
Cradoc a fynodd gael yr argra&ad liwn er gwasanaeth y bobl
gyffi-edin.*

3. * Scriptures concord : or a Catechisme compiled out of the

words of the Scriptures. By Vavasor Powell. London, 1647/

8vo.

4. 'Crete "Wonders foretold By Her crete Prophet of Wales,

which shall certainly happen this j)resent year 1647. by strange fires

and Crete waters, by spirits and Tivills aj^pearing in many places of

tis Kingdome, especially in and about te Cities of London and West-

minster, and the effects that wiU follow thereupon. Also her King's

coming home to her Crete Counsell. Printed with her free consent

and leave, to be publithed and sold to her true Pretren of England,

with all her plood and heart. 1647.'

Math o wawd ydyw i'r Cymrj ag oedd yn bleidiol i Siarl i, wedi
ei ysgrifenu fel yn null Cymro yn acenu Seisoneg. Y mae argraff-

lun dirmygus ar yr wyneb-ddalen, o'r Barnwr BereMey, fel y tybir.

5. loan. Owen, Cambro-Britanni, Epigrammata.

Lugduni Batavorimi, Apud Elzevirios. 1647.'f

[Gellir tybied mai yr un yw lawn §i rhif 8, gyda gwahanol ddalen enw, y
naill i gyfateb i Leiden a'r Hall i Amsterdam, fel y gwnelid yn gyffredin yn yr
amseroedd hyn ; a gwyddys fod cangenau o'r Elzeviriaid wedi ymsefydhi yn y
ddau le hyn, yn gystal ag mewn dwy fan arall yn yr Iseldiroedd. Gweler rhif

6, d.f. 1587.(nod) ; a rhif 1, d.f. 1628.]

6. ^ * Jenkin of Wales his Love-Course and Perambulation ; an

early Droll performed at the Eed Bull Theatre about the year 1647.'

Adargraffwyd yr uchod yng ngwasg Chiswick yn 1861, pryd y
tynwyd allan 30 Uyfr yn unig.

7. ^ * A perfect Duirnall of Passages in Parliament. 1647. Con-

tains notices of a *' rise in GHamorgansliire and other parts of Wales,

who declare themselves for the King and Sir Thomas Fairfax. The
chieff promoters whereof are said to be Sir Ed. Thomas, Bart., Sir

Richard Basset, Sir Hy. Stradling, Col. Kames, etc ; forces about

about 1000 in all Wales." '

Cynnwys hefyd hanes am Fynwy yn cyfranu 192j^. ISs. Ic. tuag
at gostau y rhyfel.

[Cymharer rhif 7, d.f, 1C46. Ymddengys mai yr lui gwaith wedi ei gofnodi
ddwywaith ydyw.]

• Brooks's Life v/the Puritans, vol. iii. p. 356, allan o'r ' Padiamtnt Explain-
edf* p. 2t).

+ Di€tiotmaire Bibliogmphique.
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8. 'loan. Oweni, Oambro-Britanni Oxoniensis, Epigrammata.

Amstohodami, Apud Elzovirios. 1647.'

9. 'Declaration of Engagements, Remonstrances, Ii( prr sfiita-

tions, Resolutions, &c., from Sir Thomas Fairfax and tlio Army, for

for setting his Majesty in his Just Rights, and the Subjects in their

Liberties and Freedom. 1647.*

C^Tinwysa hanes hynod am gamymddygiadau Syr William Lewis
a * Master Glyn,' Prwyw>T dros Ddeheubarth Cymru. Yn He edrych
allan am ddyled\^yr, Pabyddion, a breninolwyr ereill, a chymmoryd
on hotifeddiaothau, jti liytrach hwy a'u cynnorthwyasant. Darfod
iddynt yn benodol amddiifyn Arglwydd Carbery, yn sir Gaerfyrddin,
Mr. Crane, ac ereill, jrn sir Forganwg, Mr. Morgan o Forganwp^, a
Mr. Herbert ac ereill, ym Mrycheiniog. Enwir amrai ym JSIryeh-

einiog a gynnorthwywyd yn feius. Siariedir am dy Iklorgan Aubrey
yn Aberhonddu, a thy William Lewis yn sir Frycheiniog.*

10. 'A Full Vindication and Answer of the xi Accused Members,

Denzill, Holies, Sir William Lewis, John Glynne and the rest, to

the late Particular Charge or Impeachment. 1647.*

Y mae S}t William Lewis a Mr. Glynne, yn ymdrechu ateb, yn
y Uyfryn hwn, y cyhuddiadau a ddygid yn eu herbyn ; ac enwir am-
rywiol l)othaii ereill cyssyUtedig a siroedd Brycheiniog, Morganwg,
a Maesyfod.*

11. ^ 'Judge Jenkins's Plea delivered into'the Earle of Manches-

ter and the Speaker of the Ho. of Commons, which was read in open

Court. By Dav. Jenkins, prisoner in Newgate. 1G47.'

Ploidiwr gwrol i'r freninoliaeth oedd y Barnwr Jenkins o Hensol,
ym Morganwg. Ateb llym iawn yn erbyn y Senedd ydoodd. Ar-
graffwyd ef yn gyfrinachol ; canys y fath oedd teiniladau pleidiaii

gwladol, fel na feiddid argratfu a thaenu y cyfryw bethau yn gy-
hoeddus.

12. ^ * An Apology for the Army, touching the 8 Querries upon

tlio late Declarations, also touching Sedition falsely charged upon

them, by David Jenkins, prisoner in the Tower of London.

Printed 1G47.'

Yn gyfrinachol. Yr hyn sydd yn caol ei ddadlu yw, pa un ai

oedd biau y Siarl i. y fyddin, ai y Senedd.

13. ^ 'Remonstrance to the Lords and Commons of the two

Houses of Parliament. 1647.*

Ymddongys mai David Jenkins ydoedd ysgrifcnydd hwn hefyd,

tra yr ydoedd yn garcharor yn y Twr.

* Hottcn's CaiatoffUf.
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14. ^ * Severall Poysonous and Seditious Papers of Mr. David

Jenkins answered, by H. P. Barrester of Lincolne's Inn. E.

Bostock, 1647.'

15. ^ * The Cordiall of Mr. David Jenkins ; or, his reply to H. P.

Barrester of Lincolne's Inne answered. 1647.'

Tmddengys yn amlwg for yr H. P. hwn, naill ai yn dymuno
ymwthio i ffafr, neu ei fod yn gyflogedig gan y Senedd, i ateb yr
hen Farnwr Cymreig. Ond yr oedd iaith fywiog a rhesymau cryf-

ion yr olaf, yn chwalu gwaith y * Barrester ' yn hollol.

16. ^ * A Discourse touching the Inconveniencies of a Long con-

tinued Parliament, and the Judgment of the Law of the Land in

that behalf, by David Jenkins, now prisoner in the Tower. Printed,

1647.'

Tn gyfrinachol. Ystyrid y traethawd hwn yn daranfollt feiddgar
yn ei erbyn y * Senedd Hir.'

17. ^ 'An Answer to the Poysonous Sedicious Paper by Mr.

David Jenkins, by H. P. Barrester ofLincolne's Inne. E. Bostock,

1647.'

Enw yr awdwr hwn yn Uawn oedd H. Parker.

Bu y boneddwr enwog hwn, DavidJenkins,o sirForganwg, am
hir amser ynunobrifFarnwyryBrawdlysoeddynNeheubarth Cymru.
Pan dorodd y rhyfel cartrefol allan rhwng Siarl i. a'r Senedd, darfu
iddo naill ai carcharu ai condemnio i farw amrai bersonau, fel }ti

euogo uchel fradwriaeth, am ddwyn o honynt arfau yn erbyn y brenin.
O'r diwedd cymmerwyd ef yn garcharor yn Henffordd, Ehag. 18,

1645, a hyrddiwyd ef i garchar y Twr, ynLlundain. Panddygwyd
ef o flaen Eheithfa Ty y Cyffredin, efe a ymddygodd, fel y dywed-
wyd o'r blaen, gan wadu hawl y llys—nad oeddynt yn llys yn ol cyf-

ansoddiad y deyrnas. Taflwyd ef i garchar yr ail waith ; ond efe a
ymddygodd yn hollol anhyblyg, gan wadu eu hawdurdod yn gwbl.
Hwy a benderfynasant ei gondemnio, a'i ddienyddio; ond efe a
chwarddodd, ac a ddywedodd yr elai i'r crogbren gyda'r Beibl dan
oi fraich, a'r Magna Charta o dan y fraich arall. Bu yngngharchar
yng Nghastell Windsor hyd yr Adferiad. Mynai Siarl ii. iddo fod
yn farnwr ; ond nid ymostyngai i roddi rhoddion i bobl Neuadd West-
minster, fel yr oedd yr arfer wrtli gael swydd uchel. Efe a encil-

iodd i'w otifeddiaeth yn sir Forganwg, a ad-ddychwelasid iddo. Bu
farw ym Mhont Faon, Ehag. 6, 1 663, yn 82 oed.*

18. ^ *An Ordinance for the Eaising of Money to be employed

toward the maintenance of Forces within the Kingdom. 1647.'

Williams's Eminent Welshmen ; J. C. Hotten's Catalogue.
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Djrry liwn gyirif o*r symiau o arian oedd gan bob sir yiij

Ngliymru i*w talu, ac hofjd enwau y gweriuwyr ym mhob sir ood
i gasglu yr arian.

19. ^ * A Declaration about North Wales and the Taxes. 1647.'

Yn gyssylltodig a liwn y mac * Two Petitions to the Generals
Exolloncy from the County of llartfordsliiro and Kutland.' Y mao
y ' Declaration * o borthynas i ryw arian a godasid oddi ar y bobl
dlodion ddifoddwl yug Ngogledd Cyniru heb awdurdod y Sencdd.
Yr oedd ar y Senedd eisiou gwybod pwy a feiddiasai wneyd folly.

20. ^ * Several Notes declaring what Forces shall be continued in

the Kingdome of England and Dominion of Wales, wliat Regiments

shall be Disbanded, &c. 1647.'

Cyhoeddwyd fod i 100 o feirch a 100 o farchfilwyr gael eu cadw er

diogelwch Goglodd Cymru, dan y Cadfridog Mytton, a'r un rhif o
dan y Cadfridog Langhorn i Ddeheudir Cymru.

1648.

1. ^ *Y Salman ar g£ln. Llundain.' 12plyg.*

Dyma y waith gyntaf y cawn grybwylliad am y Salman fel hyn
ar gan. Y mao yn dra tliobyg mai yr argraffiad c^-ntaf ydoedd o
waitli yr Archddiacon Prys, ac iddo gaol ei gyhoeddi wrtho ei hun,
ac nid 3m gyssylltiol a'r Boibl, na Llyfr y Weddi Gyifredin ;f canys
nid ydys yn cael fod yr un wedi eu cyhoeddi y flwyddyn hon.

2. ^ * News from Pembroke and Montgomery ; or Oxford Man-
chester'd, by Michael Oldsworth and his Lord, who swore he was
Chancellor of Oxford, and proved it in a speech made to the new
Visitours in their new convocation. Printed at Montgomery. 1648.*

Diau mai dyma y peth cyntaf erioed a argraifwyd yng Nghymru

:

ac y mae yn dra thebyg mai un o bajiyrau gwasg symmudol un o'r

pleidiau gwleidiadol y pryd hyny ydoedd ; canys yr oedd hyn yn y
gwres mwyaf—^y flwj'ddyn cyn dienyddiad Siarl i. [Gwel t. 2.]

3. *The Declaration and Pesolution of Col. John Poyer, con-

cerning Lieut. General Cromwell, and the particular relation of

another Great Fight in Wales. London, 1648.' 4to.

Y mae hwn yn traothu am ryw ymdrafodiaeth rhwngy Mil. Horton
a'r Mil, Poyer, yn sir Gaorfyrddin a sir Aberteiii.

4. * The Declaration of Lieut: Gen. Cromwell concerning his

l^resent design and engagement against Col. Poyer, and his adher-

ents in South Wales. London, 1048.' 4to.

* Yn ol Moses Williama.

t [Gweler rhif 2, d.f. 1G2I ; a rhif 2, d.f. 1G28.1

19
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5. *A true and particular Relation of tlie late Victory obtained

by Colonel Horton and Colonel Oakey against tlie Welsh forces

under Major General Langborne, expressed in a letter from Colonel

Oakey to a friend in London. London.' 4to.

6. ' Col. Foyer's Forces in Wales totally routed by the Parlia-

ment forces commanded by Col. Horton. Lond. 1648.' 4to.

Dyry hwn banes am ymladdfa fawr St. Ffagan, ger Caerdydd.

7. *A declaration of divers Gentlemen of Wales, witb tbeir pro-

position to bis bigbnesse Prince Cbarles. London, 1648.' 4to.

8. 'A List of tbe persons taken and tbose tbat were slain by
Colonel Horton in South Wales, &c. London.' 8vo.

9. 'Lapis Chymicus Pbilosophorum Examini Subjectus, &c.

AuthoreBassetto Jbones, Generoso [on shield] "DuwarfyEhan."
Oxoniae Excudebat Hen. Hall Academiae Typograpbus. Ann. Dom.
1648.'

Cynnwys 64 tudalen, 12plyg bychan.

[Yn ol Williams's Eminent WeUhmeny Splyg yw ei faintioli.]

10. ^ ' The Works of tbat Grave and Learned Lawyer, Judge

Jenkins, by David Jenkins, prisoner in Newgate. 1648.'

Y David Jenkins hwn ydoedd o Hensol [ym mhlwyf Pendeu-
Iwyn], yn sir Forganwg, o gylch y fl. 1582. Efe aysgrifenodd gryn
lawer o ddadleuon gwladol, a bu yn garcharor yn y Twr. Bu farw
ym Mhont Faen, yn 1063, yn yr 82fed flwj^dd o'i oedran.

11. ^ *A New message to the Royalists of tbe two Kingdoms of

England and Scotland. Also further discovery of their present

proceedings against the Royal Navy at Sea, the Northern Army,

the Welch, Cornish, and Scottish Forces. 1648.'

Mown barddoniaeth y mae y gwaith uchod.

12. ^ 'Declaration of the King's Majestie's Army, with their

Resolution touching the late businesse in Wales, with the proceed-

ings of Major General Langborne, and the Protestation of tbe

British Forces in Wales. 1648.'

GoUir casglu Uawer o neillduolion y brwydrau yng Nghymru yn
ystod y rhyibl cartrefol oddi wrth y llyfryn hwn.

13. % * A Declaration by Major General Langhorn, and tbe rest

of the Forcee joyned him in Wales. Letters from Col. Horton,
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relating more fully the late Fight near Cardiff, with a perfect last

of the Names of the Prisoners and Private Gentlemen taken in

the said Fight. 1648.'

Y mae y Uyfrynau uchod, yn enwedig yr olaf, yn cynnwys Uawer
iawn o fyne«^iad o borthjTias i'r Breninolw}^' a'r !'• " lid (fel y
golwid y blaid arall yu y rliyfoloodd cartrofol) yii- iru; am
lawer o drafferth yn Aberliouddu yn athos Lewis Lluyd, sirydd

Brycheiniog, a'i fab ; trafrertliion yng Nghaerdydd yn aehos Mr.
liushoy Maiisel; crybwylliadau am St. Ffagan a Llandaf

; y gelyn-

ion ym Mheiimarc ac yng Nghastell Fulnum (castell Ffonmon) ym
Morganwg ; y Cadb. Creed ym Mhont Glasbri

; y Cadf. Phil. Jones
a'i gwmpeini yn ' Swanzy ' (Abortawy).

14. % * A Declaration and Eesolution of the Sheriffs, Justices of

the Peace, and other of his Majesties well afected subjects in the

Counties of Flint and Denbigh, at a general meeting in Wrexham,
wherein they declare to oppose all forces that shall enter the

Coimties. 1648.'

Cynnwys hwn lawer o neillduolion am * Si/r Thos. MiddletoHj

Simon ThelioaU, Col. Thos. Ravenscroft, Col. John Aldersey, Capt. Luke
Lloijd, a John Salinhunj, o liathgragcy Esquire.' Wrth y lie a gam-
lythyrenir yn * Bathgrage,' y deallir Batingraig^ yn Nyffiyn Clwyd.

15. ^ * The Trial of Judge Jenkins, at the House of Commons
Barro, upon an Impeachment of High Treason, with heads of

Charges against him. 1648.'

Prawf rhyfedd oedd hwn. Gelwir ef ' Barnwr o Gymru,' a chy-
huddir ef o gondemuio i farwolaeth bersonau dieuog yng
Nghymru am gynnorthwyo y Senedd Hir, yn erbyn Sia>4 i. Dywedir
fod y barnwr yn fwy ua gorchest iddynt oil. Anfonwyd ef allan
dair gwaith, a g ilwyd ef i mewn gynnifor o weithiau ; ond}T oedd
yn fwy anhyblyg a nerthol yn ei atebion bob tro.*

16. ^ * The Earl of Pembroke's Farewell to the King. 1648.'

Y mao yr Araeth lion yn Uawn o rogfeydd a llwon ! Yn jt un
B\Y\} ag y gwelwyd y llyfryn uchod yr oedd liefyd y llyfrynau can-
lynol:—'The Westminster Monster, with Pembroke's Pass from
Oxlbrd to the Grave.' Barddoniaeth ddigrifol. ' Earl of Pembroke's
Speech in the Uo. of Peers.' Llawn o ddiarebion gafaolgar. * The
Manner of Election of Phil. Herbert, Earlo of Pembroke and Mont-
gomery, Baron of Cardiff; with Speeches by a wel-atfected Tanner,
1648.' Llawn o ysmaldod. * Gradus Simeonis, or the First-Fruits
of Philip, Eiirl of Pembroke, Printed in the First Year of tlie Lord's
Freedom, i648.' * The Speech without an Oath, of Phil. Earle of
Pembroke, 1648.'

* J. C Hottcn's Catalogue.
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17. ^ *The Declaration of David Jenkins, late prisoner in the

Tower of London, concerning tlie ParKament's Army, and the Laws

and Liberties of England. Printed in 1648.'

Qt)llyngwyd ef allan o garchar i gael Uonydd ganddo, gan ei fod

yn ysgrifenu ac yn argraff'u yn barhaus yn erbyn y Senedd Hir o^r

carchar ; ond aetb yn ddengwaitb gwaetb wedi ei ryddhau, medd
un. Yn ddiau yr ben Gymro bwn oedd y fieren arwaf i'w drafod a

gafodd y Senedd bono, a pblaid wladol Oromwel.

18. ^ *A Short Comment upon the Grounds and Reasons of

Poyer's taking up Arms in these Second Insurrections, which reasons

are most abusively represented to the great advantage of the said

Poyer, and to the dishonour of the Gentry of the County of Pem-

broke. 1648.'

Argraffwyd yn gyfrinachol. Y mae yn rhoddi neillduolion bynod
am Benfro a'r bobl, ac am y Mil. Poyer, a'i ddechreuad isel—ei fod

yn Uygredig ei fywyd, yn elyn i grefydd, ac iddo guro a maeddu
dau weinidog duwiol, a'i fod yn rhegwr dychrynllyd, ac yn ddyn an-

ynad. Y mae yn ei ddiwedd restr o'r boll frwydrau yn siroedd Caer-

fyrddin, Penfro, ac Aberteifi, y bu gan Poyer law ynddynt.

19. *|[
*Poyer's Vindication in Answer to a Lying Pamphlet in which

are monstrous lies, scattered abroad to uphold the broken reputation

of a poor Solicitor, for those cowardly turncoat cavaliers in the

County of Pembroke. Printed in 1648.'

Yn gyfrinachol. Y cyfreithiwr tlawd uchod ydoedd un John
Elliot^ yr bwn a arferai wnoyd gwaith y sir yn Llundain, a'r hwn y
bu Poyer yn offerynol i'w ddiswyddo. Os yiv chwartor y pethau y
mae Poyer yn eu dywedyd am dano yn wir, y mae y ffrwgwd yn ym-
ddan.i^os fel rhwng y crochan a'r cetel, pan y mao y naill yn galw
y llall yn 'bardduog.' Phoddir cryn banes am deuluoedd j Lorty

y Lewisy a'r Elliot. Teulu cyfrifol iawn yn Narberth oedd yr
ElltotSf ac yr oedd y Zorts wedi priodi i deuluoedd enwog y sir.

20. H *A Just reply to a false and Scandalous Paper, intituled

"Poyer's Vindication," by John Elliot, Esquire. Printed 1648.'

21. ^ * Prince Charles his Letter brought to his Excellency

Oonoral Fairfax and the Discovery of a Plot ; also Sad News from

South Wales of the Defeating of the Parliament Forces there, by
Collonel Poyer, the Men Killed, taken, and dispersed, their

Ordnance and Arms Lost, and Col. Poyer's Declaration. 1648.*

Y mae yn traethu am gyflafan Castoll Ponfro, a Uooedd eroill yn
y Dohoubarth.



1648J LLYiiaDDlAtTli Y CYMRY. 149

22. ^ * A Copy of Ids Ilighnoss Prince Charles his Letters to tlio

Commanders of his Majesty's Forces, with a Copy of his Iliglmesso

Commission to CoUonel Poyer, written by Mr. llugh Peters, Minis-

ter of God's Word. 1648.'

Yr oodd Hugh Peters mewn swydd ym myddin Cromwel, yn
Abertawy. Y mao ei lythyr yn rhoddi lianes g\\'law dychrynllyd

ym Mhenfro a Thinbycli y Pysgod, a'i drafferthion pan jti gwarchae

am chwecli wytlmcs yn dra dyddorol. Cymmorwj'd llytliyrau y
Tywysog Siarl j-m Mheufro. Yr oedd ef wedi penodi y Mil. John
Poyer yn llywodraeth\\T Penfro, a'r Mil. Pice rowel yn llywodr-

aethwr Tinbych a'r castell.

23. ^ ' Colonell Poyor's Forces in "Wales totally Pouted by tho

Pai-liament Forces under Col. Ilorton, who took Prisoners :—Major

Gen. Stradling, Coll. Philips, 140 Captains, Many County Gentle-

men, 3000 Common Soldiers, 4000 Armes, &c., &c. 1648.'

Dysgwylid Crorawel ei hun i'r frwydr hon, ond ni roddai y brenin-

olwyr, o dan y Mil. Poyer, amser i'r Mil. Horton. Hwy a ymladd-

asant mown maes yn St. Ffagan, ger Caerdydd, pan y bu y Crom-
weliaid yn hollol fuddugoliaothus.

24. ^ * An Ordinance for the setling the !Militia in the several!

Counties, Cities, and Places in the Eominion of Wales. 1648.*

Ceir yn hwn onwau yr holl brif werinwyr ym mhob sir yng
Nghj mru, ag oodd yn cynnorthwyo y llywodraeth werinol i gyfodi, a
cliadw mown trofu finteioodd o filwyr, a rhoddi i lawr yr holl Bab-
yddion, a rhai anufudd i'r llywodraeth.

25. [^ * Cywydd Marwnad Siarles y Cyntaf, Brenin Prydain

Fawr, Ffraingc a'r Werddon, a'r Yuysoodd a'r Moroedd o'u cwm-

pas. Pen amddifFynwr y Ffydd. waith Wiliam Philip o Sir

Feirionydd, wrbonheddig. A.D. 1649.*

[Y (lydiliad yn y llawysgrifen y cymmerwycl vr enw o bono yw 164S; ond ar

y SOfed o lonawr, 1G49, yn gjllVedin y cyfrilir i ddienyddiad Siarls i. ddygwydd.
Nid oes o angeurlicidrwydd yma. ddira anchyssondeb. Cyn cyfnewid yr Hen
Oyfrifam yCyfrif Newydd yn y H. 1752, decurcuaiy dwyddyn wladolac edwysig
ar y 25med o FawTth, er ci bod yn gj'tFredin mcH-n ysgrifeniadau natl (Kxldynt o
ansawdd cyfrcithiol ei dechreu, fcl y gwnieir yn bivsennol, ar y cyntaf o Ion-

awr. Torbcnwyd Siarls yn y tl. 1G48 yn ol yr Hen Gyfrif, oml yu 1G49 yn ol

I'yfrif Nowydil ; neu, megys y cosoilir y dydiliad i lawr yu fynych, lonawr 30,

1 048-0, neu 1C4JJ. Yn y cyllelyb fodd, dyg>\-yddotld y (-'nwj'ldroad a elw
(Jhwyldroad 1G88, ym mia Chwcfror >ti y ll^\'yddyu gy£reitluol h6uo, eithr ya
Cliwefror, 1G89, yn ol cin dull prescnuol ni o gj'frif.

M i gwn pa le jt argraffwy<l y Cy^vydd, od oes wrtho enw lie. CjTnmerwyd
yr enw allan o lawj's^rifen o'r Cywydd ; ond y mae genym dystiolaeth bencKlol

a diymwad gael o'r Fan\niad ei hargrajya ; cauys yng ' Nghy\*'}-dd Marwnad
Wiliam Pliylip o'r Henilref Fechan,' o waith ei g;\r Phylip Siou Pliylip, ceir

y lliucllau canlynol mewn cyfciriad at y gAvaitb dan sylw :

—
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* Gwnai Farvmad wiw-rad ar ol

Ein Brenin uniawn breiniol
;

Ei gwyn am Siarls genym sydd
Yn brintiedig, braint dedwydd :

Teilwng oedd, Mn ben talaith,

Yn brint roi'i hoU iawn-bur waith.'

Dywed yr iin Farwnad i Wiliam Pbylip farw ym mis Cbwefror, yn y fl.

1669, a chael o hono ei gladdu yn Llanddwywe :

—

* Oedran lesu, Deym oesoedd,
Yn dwyn gwr da enwog, oedd
Mily chwediant, wylant helaeth,

Chwe' deg a naw, och dygn aeth !

Yn Chioefror y llwyr dorwyd
Pen Awen gymhen i gyd

;

Ai corff hwn, y gwr hofif hael,

I Lan Ddwywe l^n ddiwael:
Y Bedd lie mae i orweddiad,
Wrth glim sydd y dedwydd dad.'

Nid oes dadl nad ar fedd Wiliam Phylip y mae y gareg sydd yn dwyn yr
argraflfganlynol ym Mynwent Llanddwywe:—'W. PH. 1669, FE. XI.' Gesyd
y dyfyniad blaenorol byny tu hwnt i ammheuaeth. Costiodd ysgrifenu
Marwnad Siarls yn ddrud i'r bardd ; attafaelwyd ei holl feddiannau gan wj^r y
Senedd, a gorfu amo yntau ffoi am ei einioes, ac ymlecbu ym mhlitb y ll^vyni

eithin, ac yn holltau creigiau mynyddoedd Ardudwy. Cyfansoddwyd englyn-
ion a phennillion ganddo ar ei herwriaeth, ac yn un o bonynt nodir ei oedran
yn yr amser hwnw, yn y wedd ganlynol :

—

* Pe cawn i 'r Pengryniaid
Ar ben goriwaered,
Er gwaned a hyned wyf heno,

A pbastwn dduddraenen,
'R wy'n ddeuddeg a thrigain,

Chwi a'm gwelech yn llawen yn llywio.'

Os oedd ef yn 72 oed yn 1648, rhaid ef fod o gylch 93 511 1669, pan y dy-
gwyddodd ei farwolaeth. Oyfeirir yn ei farv\^nad at ei fawr oedran pan y bu
larw :

—

* Triniodd y byd tra enwir,
Trwy iawn hap, i'w oedran hir ;

Mewn glan fucliedd rinweddawl
Hyd ei fedd, wr bynod fawl.'

Od oes coel ar y farwnad hon, yr oedd Wiliam Phylip yn wr llawn o rin-

weddau, ac yn hynod o fucheddol yn ei oes. Y mae ei farddoniaeth yn llefaru

drosti ei bun. Nid oedd un bardd o'r radd uchaf yng Ngbymru yn yr amser
hwnw, ond Huw Morus yn uuig. Eilraddol, neu is ua hyny, oedd holl feirdd

y mesurau caethion yn ystod y cyfuod hwn.]

1649.

1

.

* An Act for the better Propagation of the Gospel in Wales.'

2. *Tho case of Thomas Bushel, of Enston, in the county of

Oxon, Escpiiro, truly stated, together with his progresse in Miner-

als, and the desires of several Merchants and others, that are

\filling and ready to advance so good a worke for the benefit of the
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nation, humbly tendrod to tho serious consideration of the Honble.

House of Commons, and all other persons in authority, whether eivill

or martiall, that are desirous to advance the trade of the nation,

supply the necessities of the poor, by discovering the hidden

treasuroH of the earth, preserve the lives of many poore creatures

from untimely death (who now are destroyed in their prime for

petty felonies) which might otherwise be made serviceable to the

Commonwealth. London, 1649.'*

Yr oedd Mr. Bushel wedi ei rwystro jti ei waitli yn sir Abertefi

erbyn hyn, gan y Senedd a'r rhyfel cartrefol. Dywedir fod llawer

iawu o arian a phlwm ym mynyddoedd Brwmffiyd, Tal y Bont,

Coginan, Cwm Erfin, a'r Daren—ei fod efwedi prynu y mwnau hyn,

y rhai a ganiatawyd i'r Arglwyddes Middleton gan y Brenin lago,

am 40()j}. i lawr, a 400^. yn flynyddol, am yr amsor y byddent yn ei

gafael.

3. * Tho Liberties and Customs of the !Myners, with extracts from

the Bundles of the Exchequer and inquisitions, taken in the reigne

of Kg. Edwd. 1st, and continued ever since, imder the most

favourable Kings and Queens of the Kingdom of England. Printed

by E.G. 1649.'

Cadarnhdd o'r blaenorol ydoedd hwn.

4. 'TheUseof Passions, by Henry Earl of Monmouth.' Fol.f

5. * Christ Exalted by the Father, God the Father Glorified, and
Mans redomtion finished. Preached before the Lord Mayor of

London 1649. By Vavasor Powejl.'

6. * Severall Proceedings in Pfirliament, Licenced by the Clerke

of the Parliament. 1649.'

Papyr y Nowyddion ydyw, yn rhoddi hanes maitli am yr * Act for
the better propagation of the Gospell in Wales,' gy<lii rliestr helaeth
iawn or ^IFehh Commissioners^ a benodwyd i siroedd Mynwy, Mon,
Ftiint, &e., gyda chofres o IVeinidogion i/r J£fengyl mwyaf pwj'sig y
pryd hyny yug Nghymru ; hefyd, Uythyr maith a dyddorol oddi wrth
Oliver Cromwel.

7. ^ *A Thanksgiving for the Recovery of Phil. Earle of Pem-
broke, who was jeared into a Pestillent Fever. 1649.'

Yr oedd y canhTiol hefyd yn yr xin bwruel:—'Will and Testa-
ment of Phil. Earlo of Pembroke and Montgomery. 1649.'

* Gwel rhif 1, 1642.

t Tsgri/yLr. B. Davies.
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T Philip hwn oedd 4ydd larll Penfro. Yr oedd, ac y mae yr leirll

hjn yn deilliaw o genedl y Cymry, oddi wrth. Syr William Herbert

ab Thomas, yr hwn oedd yn byw yng Nghastell Rhaglan yn amser
Harri v. Gwelir mae Thomas oedd yr enw ar y cyntaf. Efe a briododd

Gvrladus, merchSyrDa,fyddGam. GanwydyPhiKp uchod Mai 4, 1605.

Yr oedd yn Ystafellydd, neu Oruchwyliwr ty, i Siarl i, ac yn orselog

drosto ef a'i weithrediau. Yr oedd hefyd yn Granghellwr Phydychain.
Yr oedd yn ddiarebol am dyngu a rhegu. Ymddengys yn wir mai
dynion feUy oedd dynion cymmeradwy y llys y pryd hyny. Bu
farw yn 1655, yn 50 oed.*

8. ['The Prophecy of the White King Explained, compared with

Several Copies, some written a thousand years ago.

London, printed for Pobert Ibbitson, 1649, 4to.'

Cynnwysa y gwaith hwn hen Brophwydoliaethau neu ddaroganau gwladol,
rhai yn Gymraeg, rhai yn Lladin, a rhai yn Seisoneg ; a chynnwys y gynnhudalen
hen goedlun digrif. Dickon mai yr un yw hwn a rhif 2, d.f. 1640 ; ond gan na
welais ddim o hwn, a dim ond dam o hwnw, nis gallaf benderfynu. Rhoddir
ei enw a'i gynnwysiad yma allan o Gofrestr un o lyfrwerthwyr Llun-
dain. Wrth y ' White King ' y mae yn debygol y golygir naill ai Serfen Wyn
ai Gwyn Gwarther y sonir am danynt yn yr hen ddarogan a elwir * Cyfoesi
Myrddin a Gwenddydd ei Chwaer,' yr hon a geir yn y Llyfr Coch o Hergest,
col. 577.t

' Disgoganaf Seruen Wynn,
Cennat gwastat ysgwydwyn.'

' Dywedwyf nyt odrycker
Ormes Prydein pryderer,

Gwedy Gruffudd, Gwyn Gwarther.']

1650.

1. * Christ and Moses' Excellency, or Sion and Sinai's Glory:

being a Duplex Treatise, distinguishing and explaining the two

Covenants, or the Gospel and Law ; and directing the right under-

standing, applying and finding of the Informing and Assuring

Promises, that belong to the both Covenants. By Yavasor
Powell, Preacher of the Gospel in Wales.

London, Printed by R. T. for Hannah Allen, at the Crown in

Pope's-head-Ally 1650.' (549 tudalen.)

2. ^ *An useful Concordance of the Holy Bible, With the various

Acceptations contained in the Scriptures, And Marks to distinguish

Commands, Promices, and Throatnings. Also a Curious Collection

of Similies, Synonymous Phrases, and Prophecies, relating to the

call of Jews, and tlio gloiy that shall bo in the latter days. Lastly,

The Titles and Appelations given to Clirist and the Church not in

* Burke's Peerage.

t [Gweler yr unrhyw yn argraffedig yn y Fo2ir Ancient Books of Wales,
t. 21 8. J



1650]] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 153

any Concordance yet extant. Begun by the Industrious Labour of

Mr. Vavasor Powell, and Finished by Mr. N. P. and J. P.

Recommended to the Studious Header by the Reverend John
Owen, D.D. The Supplements being jJaced in this Impression, in

their proper places. The Second Edition.

London, Printed for Eleanor Smith, Executrix of Francis Smith,

late Bookseller.'*

Y mae rhagymadrodd galluog iddo gan y Dr. John Owen. Ef
allai mai yn awr y byddai briodolaf rlioddi ychydig o goiTad am yr
awdwr, er na raid ymhelaothu, gan fod oi hanes mor adnabyddus
yn y Dy^vysogaetli. Dywedir fod

Vavasor Powel yn fab i Richard Howel neu Powel, tafarnwr yn y
Cnwc Glas, yn sir Fae?yfed, ond yn deilliaw o deulu hynafol ac an-

rhydoddus yn y wlad bono, yn enwedig o du ei fam, yr hon oedd
ferch William Vavasor, o'r Dref Newydd, yn sir Drefaldw^-n, teulu

a ddaetlient ar y cyntaf o sir Gaerefrog. Cafodd ei ddysgeidJaeth
yn Rhydychain. Ordeiniwyd ef yn gurad i'w ewythr, Erasmus
Powel, }Ti Clun, ar derfynau siroedd Maesyfed a'r Mwythig, lie

hefyd y cadwai ysgol. Dywedir gan ei elynion na chafodd ordein-

iad o gwbl, ond iddo ymwthio i'r weinidogaoth yn yr Eglwys trwy
hen lythyrau urddiad hen ewythr iddo, y rhai y cawsai afael amyut

;

ac iddo gael ei wysio A chyfraith am hyny, a'i fwrw ymaith. Yn fuan
efo a jrniunodd 4'r Puritaniaid, ac a drodd yn bregethwr teithiol ar
hyd y wlad, ym mlia le bynag y caffai dderbyniad. Cododd hyny
erlidigaethau yn ei orbyn, pryd, yn 1662, yr enciliodd i Lundain,
lie yr arosodd dros ddwy flynedd, gan bregethu mewn eglwysi a
phob lie y cafiPai ganiatdd. Wedi hj'ny efe a symmudodd i Dart-
fFord, yng Nghaint, lie yr arosodd ddwy flynedd eto, gan bregethu
yn fynych i gjmnulloidfaoedd lluosog. "Wedi i GjTuru gael
ei gorchfygu gan y Cromweliaid, efe a dd^'chwelodd j-n ol ; ac a
gafodd drwydded gan y Cynghor o Dduwinyddion Henaduriaethol
fel djTi galluog i waith y weinidogaeth. Gyda'r awdurdod hon,
teithiai yn barhiius, trwy bob perj'glon, gan bregethu dair a
phedair o weithiau yn y dydd. Cafodd awdurdod o dan y Ddoddf
er Lledaeniad jt Efengyl yng Nghymru,t i fod yn un o'r Profw}-r i

broti pw)' o'r gweinidogion ag oedd eisoes jti yr eglwj'si oedd yn
meddu cymhwysdorau i'r gwaith, gan droi o'i bj^'oliaethau bawb a
dybient yn anaddas, a rhoddi yn eu He ereill, o blith y werin, ac
hob ddysgeidiaeth yn fynych, eithr yn meddu doniau, sel, a duwiol-
deb, yn eu lie, Yr oedd am y gwasanaeth hyn yn derbyn 100/;.

oddi wrth olud yr esgobdai a'r csgobion. Yr oeddynt yn oaniatiiu

rhan, neu swm penodol, i gael modd i £yvr, i'r rhai a droid ymaith,
fel nad oeddynt hwy a'u teuluoedd yn cael eu taflu yn hollol ddig}Ti-

* Dichon y dylasai hwn fod bum neu ddeng mlynedd vn ddiwetidarach ; ond
gan nad oes amseriad iddo, dodMyd ef yina. Dywed Antoni Wood raai yn y
n, ICT.S JT argrart\\'yd yr ail argrafliad hwn, a IxkI y cyritaf wedi ei gyhoeddi
yn 1671. Y mae yn llyfr trvrchua, jti cyrhaedd y Hen T t 3.

t Gwel rhif 1, d.f. 1649.

20
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naliaeth, pa mor annheilwng bynag y gallent fod fel gweinidogion.
Ofnir er hyny fod brwdfrydedd y pleidiau gwladol a clirefyddol wedi
arwain i droi o'r eglwysi lawer dyn da, yn unig am ei fod yn dal
dros freninoliaetli ac esgobyddiaeth. Yn 1656, newidiodd V.
Powel ei olygiadau ar fedydd, trwy gymmeryd ei drocbi ; a gellir o
hyn allan ei ystyried fel Bedyddiwr, yn yr ystyr hyny. Yr oedd yn
fath o arolygwr hefyd ar yr boll bregetbwyr teitbiol profedig yng
Nghymru, ac efe a fyddai yn talu iddynt eu eyflogau, allan o'r arian
a dderbynid oddi wrth ddegymau a thiroedd eglwysig, a gymmerasid
oddi ar eu dalwyr esgobyddol ; a dywed ei elynion fod llawer o fil-

oedd o bunnau na roddwyd eyfrif am danynt.* Pan gymmerodd
Cromwel y teitl o Arglwydd Amddiflfynydd, darfu i Powel ysgrifenu
yn ei erbyn, a'i wrthwynebu yn ei wyneb, gan ei fod yn bollol

werinwr yn ei olygiadau gwleidiadol, yr byn a dynodd arno an-
foddlonrwydd y gwr bwnw, a cbafodd ei garcbaru. Wedi ei ryddbau
o garebar, dilynodd yr un llwybr Uafurus, o blegid yr byn, wedi ad-

ddycbweliad y freninoliaetb, cododd fwy o erlidigaetb yn ei erbyn
nag o'r blaen, a cbafodd ei garcbaru am beidio a cbymmeryd Uw o
ffyddlondeb i'r brenin, ac am bregetbu yn deitbiol yn y Mwytbig,
yng Ngbastell y Soutbsea, ger Portsmouth, ger Llundain, ac yng
Ngbaerdydd. Symmudwyd ef yn olaf yn ei ol i garebar y JFfleet yn
Llundain, lie y bu farw Hydref 27, 1670, yn 53 oed, a cbladdwyd
ef yn Bunhill Fields, lie y gosodwyd beddfaen bardd arno, gyda
cberfiad maitb yn gosod aUan ei rinweddau, a lie y dywedir bod
blwyddyn ei farwolaetb yr unfed ar ddeg o'i garcbariad. Y mae
yn briodol sylwi y cartrefai, pan yng Ngbymru, yng Ngberi, ger y
Dref Newydd, yn sir Drefaldwyn, lie yr oedd, meddai ei elynion,

wedi prynu rbai o'r tyddynod maenorawl a bertbynent i'r brenin, neu
fel y dywedir, tiroedd y goron, a lie yr adeiladodd dy gwycb, wedi
ymgyfoetbogi ar y cyfoetb eglwysig a drawsfeddiannai.f Eboddir ei

lyfrau yn ol eu trefn, gan mwyaf yn Seisonaeg.

3. * Tbe bumble acknowledgment of tbe Inhabitants of South

Wales, and the county of Monmouth, presented to the supreme

authority of this nation the Parliament of tbe Commonwealth of

England, subscribed by 19,000 Inhabitants. London, 1650.' 4to.

Aoth amrai foneddigion o Ddebeubarth Cymru i fyny i Lundain
gyda'r Deisyfiad hwn. Traethir y modd y derbyniwyd hwynt, a'r

ateb a roddodd y Senedd iddynt.

4. ^ * The distressed oppressed condition of the Inhabitants of

South Wales for many years last past briefly and impartially stated.

1. In reference to their spiritual concernments. 2. In relation to

their civil rights and freedom. With sovorall proposals tending to

the discovery of above I5,000j9. unaccounted for to the Common-
wealth.* 4to.

• Gwel rhif 4 a 5, y flwyddyn hon,

t Vfood:% Athen. Oxo/».; a Williauii's Emintnt WeWiniM.
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5. 'A doclaration and Ilomoustranco of the Inhabitanta of South

Walos, &c. London, IGoO.' 4to.

6. * Anthroposophia Theomagica or A discourse of the Nature of

Man and his state after death ; Grounded on his Creator's Proto

CheniiHtry, and verili'd by a practicall Examination of Principles

in the Great World. By Eugenius Philalothes.

London, Printed by T. W. for H. Blunaen at the Castle in Com-
hill. 1650.'

7. * Anima Magica Abscondita or A discourse of the universall

Spirit of Nature, with his strange, abtruse, miraculous ascent and

descent. By Eugenius Philalethes.

London, Printed by T. W. for H. B. 1650.'

Cyfrolau bychain 12plyg yw y ddwy uchod. Yr awdwr ydoedd
Thomas Vaughan, yr liwn a anwyd yn Nevrton, ym mhlwyf Llan-
santffraid, yn sir Fryeheiniog, yn 1621 ; a buyn bersony llo hwnw.
Bu farw Chwef. 27, 1665.

[Yr oedd yn frawd (iau nag ef) i Henri Vaughan, a elwir y ' Siluritt,' awdwr
*01or Iscanus,' a.r.c]

8. ^1
* Modest and Clear Vindication of the Serious Eepresentation,

and late Vindication of the Ministers of London, from the Scandal-

ous Aspersions of John Price. 1650.'

Gelwid ef y ' Welsh Quaker and Fanatic*

1651.

1. *Madrvddyn y DifynyddiaothDiweddaraf ; neuLlyfr Saesoneg

a elwir, The Marrow of Modern Divinity. Oblogid y Cyfammod
o Weithredoedd, a'r Cyfammod o ras, a'u hymarfer h'wy ill dau, a'u

diweddion, dan yr hC'n Destamont, a'r Testament Newydd. Ym
mha un y dangosir yn eglur, pa cyn bellhed y mae dyn yn sefyll ar

y gyfraith o rhan ei Cyfiawnhaad, ac ar hynny yn haeddu ei alw yn
Ddeddf\vr. A pha cyn bellhod y mao arall yn bychanu'r gj'fraith o

rhan Sancteiddiad, ac ar hynny yn baeddu ei alw yn Ddeddf-
wrthwynobwr. A'r llwybr canolig rhwng y ddau, yr hon & arwain

i fywyd tragwj'ddol trwy Jesu Christ.

Mewn cyd-ymddyddan rhwng.

EvatigcUsta. Gwoindog }t Efengyl.

Komista. Deddf^vT, neu wr j-n dal o ochor y cyfraith.

Antinomista. Deddf-wrthwynebwr, neu wr yn llwyr bychanu'r
gyfraith.

Neophitui. Chrifltion iefangc.
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O waith E. F. yn y Saesneg.

Cyfieithiad J. E. i'r Gymraeg.

Printiedig yn Uundain gan T. Mabb, a A. Coles, dros William
Ballard,* ag i cael ar werth yn i siop ef dan lun y BibF yn lieol'r

(id, yn Ninas Bristol. 1651.'t

Y mae yn ei flaenu anercbiad

—

* I'r arddercboccaf Herberdiaid, y mwynafMorganiaid, y bonbedd-
iccaf Kemysiaid, y gwirlanaf Wiliemmaid, ac eraill Pendefigioii a
ty fewn i wlad Gwent, annercb yn yr Arglwydd Jesu Cbrist.'

Wrtb y pendefigion byn a enwir, y deallir, tebygid, bynafiaid

teuluoedd Tredegar (Syr Cbarles Morgan:^), bynafiaid teuluoedd
Ebaglan (larll Penfro), bynafiaid teuluoedd Cefn Mabli, a bynaf-

iaid Aberpergwm.
Y mae yn acbwyn yn drwm, o blegid bod yr iaitb Gymraeg yn

cael ei besgeuluso gan y Cymry yn sir Fynwy y pryd byny.
* Eitbr o boll wledydd y byd (byd y gwn i) nid oes un cenedl

mor ddicariad, a mor elyniaetbus iw iaitb ei bunan, ac yw'r Cymro,
er bod ein iaitb ni yn baeddu cymmaint, o bareb, o berwydd ei

benaint a'i cbyfoetbogrwydd, ac yr beiddiei ieitbiodd eraill, canys
fal y gwelwn ni beunydd, bwy nac yr elo Cymro na Cbymraes i Lun-
dain neu i Caerloew neu i un fann arall o Loeger, a dyscu ryw
ycbydig o saesneg, bwy a wadant eu gwlad a'u iaitb eu bunain.

Ac o'r Cymru cartrefol, ie ym mblitb y Pendefigion ysgolbeigaidd^

ie ym mysc y Dyscawdwyr Eglwysig, braidd un o bwmtbeg a fedr

ddarllen, ac ysgrifenu Cymraeg. Ac o'r acbos byn y mae, fod

llyfrau Cymraeg mor ymbell (canys ni welais i erioed uwcb pump
llyfr Cymraeg yn printiedig).'

Gwelir yn ebrwydd nad oedd ei wybodaetb am Lyfryddiaetb ei

wlad ond prin, pan na welodd * uwcb pump llyfr CjTuraeg yn print-

iedig,' pan yr ydys wedi dangos fod uwcb deg ar bugain ; ac ei fod
hefyd yn Gymro ammberfiaitb, yr byn yn wir y mae yn ei gyd-
nabod, ac yn ymesgusodi o'i berwydd fel byn :

—

* Yr oedd un Henry Ballard, argraffydd, yn byw yn arwydd yr Arth, oddi
allan i Temble Bar, gyferbyn ag Eglwys St. Clement, yn 1597 (The History

of Printing, p. 124) ; a throwyd un Henry Balard, allan o weiuidogaeth ficer-

iaeth Tachbroke, ar ddyfodiad Siarl ii. i'r orsedd.—Palmer's Calami/s Non-
Gonfomiista Memorials, vol. iii. p. 350.

t [Cynnwys 303 o dudalenau 16plyg, neu 8plyg bychan, heb law y rliag»

anercli at foneddigion y wlad, ac at y darllenydd, yng nghyd ^ rhai pethau
arweiniol ereill. Dywedir gan y Parch. R, Williams yn ei Eminent Welshmen
yr ystyrir y gwaith hwn yn gynllun neu olygwel da o iaith y Deheudir. Nid
yn fynych y gwnaed camHyniad mwy anfiodus. Nid yn unig nid yw yn
enghraillt deg o iaith Deheubartli, ond nid yw yn gynllun o'r iaith mewn un
})aj-tli o'r J>ywy80gaeth ; canys gwaith anghelfydd, trwsgl, carbwl ydyw,—

y

atli ag a allesid ei ddysgwyl o law un ag oedd wedi arfer mcddwl ac ysgrifenu
yn Seisoneg, a byw ym mhlith y Seison, ac i gryn raddau wedi angholio man-
ylion ei famiaitn (iymraeg. ran ieithwedd, hwyrach mai y llyfr tebycaf
iddo, ar rai golygiadau, yn y Gyniraeg, yw Testament Salsbri, ond ei fod yu
Uawer llui ysgoificiglyd na'r gwaith clogymog hwnw.]

+ [Yn awr Arglwydd Tredegar.]
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*Ac yn awr, Pondoti^on urddascjl, maddeuweh attolwg, fyn

cwynunion yn erbyn fyiighyd wlad—wyr &. ddibriBiant eiii hea
maiiiiaith a daugoswcli chi adolwg, eich surcli atti, trwy dderhyniad
roosaw^ar o'm j)oen owyllyKgar i, yn gyiiothiad o'r llyl'ryn liwn

—

ua ddeliwL'h ar I'y aunoiryi camsyuiadau am hawl foiau, canyB nid

wyf li (a auwyd ar Ian llafren yn niro Gwent He y mao saesoniaith

yn droch na'r liritanaith) yn c^Tnmeryd arnaf na niedraeth, nac
liyspysrwydd yn y Cymraeg, eithr nid byclian yw i'y eerch at yr
iaitli a daioni fyn' gwlad, ac er cauad fyn' gonau rliac yniarfer fyn'

gwoinidogaeth, i*m torealon mwyaf, er nad wyf li, ouid y gaelaf o
tiloedd, ac yn an-addas o'r uchel-swydd weinidogaidd, otto (am fod

yn anhawdd gennyf ii, ac yn tra enbeidus i mi, na Uwyr ymadel
oni galwad, na bod ychwaith yn segur ynddi, y cymmeraisi, liyn o
boen ewyllysgar * * *

£ich gwasanaethwr parodol ymmhob gtcaith yr Arglwydd

Sign The-hedyn.*

Gorphenaf20. 1650.

Y mae hefyd yn ei * I'r Darllenydd/ yn ymesgnsodi am wallau
Cymreigiawl y llyfr (yr hyn yn wir sydd amlwg) trwy chwanegu :

—

* Ac Iieblaw hyn rhag rhwystro'r neb trwy'r ami camsyniadau ym
mhriutiad y Cymraeg, bydded liysbys geuuit, y Cymro mwyn fod
rhagor i cant o filltiroedd rliwng fy nhrigfa i a'r Print-du, ac nad
oedd fal y gwelei wrtli lythjT y priutiwr y ddaeth i'm llaw i, onid
braidd un Cymro i'w cael trwy holl Lundain i ddisgwyl ar y
rintiad ac i cyfarwyddo'r gweithwyr Saesnyg ac i gywcirio r anil

dyfi'ygion a sy giw gennit, attolwg, o tli fawr fwyuoidd-dra fy
nghymmeryd i yn escusodol a than myned yn yscafn heibio 'r cam-
synniadau llythrennol canys ami yn siccr yw'r camosodiadau a'r
dilfygion o llythrenna ac o'r accentau rhain (

'
*

) anhepcor yn y
Cymraog, cofia yn ddianwadal er dy well ystyriaeth cyweirio hyn o
ddytiygion mwyaf sy yn canlyn, a thi a'm rhwym i fod

Yn wfisanaethwr parodol i ti ymmhop gorchwyl Christnogaidd,

SiON Tee-redYx.'*
May 10. 1651.

* Nid oes, fel y gwelir, ond cyn-Mhyrenau enw y cyfieithydd ar wyneb-ddalen
y llyfr fel hyn— 'J. E.' Y mae Walker yn enwi tri, o'r enw John EdtixiriU, a
drowj'd o'r egl^^'ysi gan 'BrwyA\yr Lledatniad yr Efent^yl,' sef o Lotintonf^
Tredtjnoc* a Llanniartin ; ond y mae yn debygol mai cydiol ootid y lleoeild hjTi,

o leiaf rhyw ddau o honynt ; ond pa iin o honynt oodd cyfieithydd y llyfr hwn,
a eilw ei hun, yn ei anerchiadau arweiniol, yn 'Sion Treretlyn,' nia gellir jti
awr benderfynu ; cr y metldyliotld rhai mai cyfieithiad yw Trfrtibpi, o
Ftrnton, ao mai John Fernton, neu Ftntun, yn fyrach, t>edd ei enw ; ond nid
ydys yn cael foil neb wedi cael ei ddeoli yn y parthau hjTiy o'r enw hwnw ;

rhaiil gan hyny mai un o'r Edwanlsiaid ydoedd, ac mai FtnUon, /Vr«/o»r/i, neu
Fe'nton oedd enw ei drigfau, a'i gytieithu yti Trtredyn, jti gydiol &*r enw
cyntaf.

* IKn^ Cjmrikeg TreHttnnnf neu Trrdonnofk, rnp TJ^pw^ot, yw Tr^ JtrcfyiiON^, o'r hrn nid
ywyff.irflau Sei= • - - ' -Ha<1au diwr.n' '

- ^ " ' noy (neu Trcf KedTu) >-w
Frrn-tou-n, o'rli\! loii jrn d ti. ! arall yn jinddaLgos yn
fwy Dftturio'., »c >i . Gellir bur: s>dd mai jpreioidog plwjf
Tref Redynog ydotuu >•'. * ,r/iedyn, cyn c*-. i u jiuuu n mvi unau ^.m wyr CromweLj

I
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Y mae yn briodol sylwi yma, mai ymn a elwir, mewn argaffiadau

dilynol, yn Ter Duwinyddiaeth lachus, gan E. Fislier,' yw y llyfr

hwn. Bu y cyfieithydd agos i flwyddyn ar ol ysgrifenu ei anercliiad

at y 'Pendefigion,' cyn rhoddi yr eiddo 'I'r Darllenydd'—

o

<Gorplienaf 20, 1650/ i *MailO, 1651.' Y mae yn amlwg liefyd mai
un o'r offeiriad a drowyd allan o'r Eglwys gan y Profwyr, yn fuan
ar old dienyddiad Siarl i, oedd Sion—y rhai oeddynt oil o ddeutu
120* o nifer—*o blegid ei bod naillai yn anwybodus o egwyddorion

y grefydd Gristionogol, neu yn esgeuluso pregethu, neu yn arwain
bywyd anfoesol.'f Dyma fel y dywedir: ond yr ydwyf yn teimlo
tuedd cryf i ammheu a oedd cyfieithydd * Madrvddyn y Difynyddiaeth.

Diweddaraf hwn y naill na'r Hall; canys dywedir fod ymrysonau
gwladol yn cael eu dwyn ym mlaen yn fynych i'r fath. bellder, fel

ag y torwyd allan lawer dyn da, yn unig am ei fod yn wrthwyneb-
ydd y llywodraeth. oedd mewn grym ar y pryd.

Yr awdwr, Edward Eisher, ydoedd fab hynaf i farcbog. Cafodd
ei ddysgeidiaeth yn Ngboleg Brasennose, Ehydychain, lie y cyr-

haeddodd ei A.C. Gran fod ei deulu mewn dyled drom, ac yn
analluog i'w gynnalynbwy yn y brifysgol (yr byn, ef allai, a wnaeth
i rai ei iselu, trwy ledaenu y gair mai mab i eilliwr anllytbyrenog
ydoedd), efe a gymmerwyd adref gan ei berthynasau, lie y cynnydd-
odd yn y ddysgeidiaeth bono a gawsai yn y brifysgol yn gymmaint,
fel y daeth yn ddyn enwog ym mhlith y dysgedigion, fel darUenwr
mewn hanesiaeth eglwysig, ac yn y tadau, ac fel un deallus iawn yn
yr ieithoedd Groeg a Lladin.J

2. *A Short Relation of a Long Journey made round or oval by
Encompassing the Principalitie of "Wales, from London, through

and by the Counties of Middlesex, Buckingham, Berks, Oxonia,

Warwick, Stafford, Chester, Flint, Denbigh, Anglesea, Carnarvon,

Merioneth, Cardigan, Pembroke, Carmarden, Glamorgan, Mon-
mouth, Glocester, &c., 1652. In prose and verse, by John Taylor,

the Water Poet.

Mewn Uawysgrif yr oedd y gwaith uchod hyd 1859, pryd y cy-

hoeddwyd 26 o gopiau yn unig, gan Mr. Thomas Richards.

[Gan mai yn 1859 yr argraffwyd ef, ni ddylasid ei restru ym mhlith y rhai

argrafiedig fwy na dau gan mlynedd cyn hyny.]

3. ^ * Just Balance, or some Considerable Queries about Mr.

Love's Case, Tryall, and Sentence, about those that appeared

Petition-wise on his behalf. 1651.*

4. ^ * A FuU Narativo of the late Dangerous Design against the

State, written with Mr. Love's own hand. Mr. Love's Speech

and Prayer on the Scaffold. 1651.'

Llyfryn o 70 tudalen 4plyg.

* [Yn gyiFrcdin cyfrifir y nifer tua saith m'd.'\

t [Cbwaneger, 'neu yn berchen bywoUaethau da.']

X Wood's Athen. Oxon. vol. ii. p. 198. Gwel hefyd ddiwodd argratiiad Cym-
reig 1754 o'r llyfr uchod.
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Cristopiter Love, A.C, oedd fab i Cristopher Tjove, o Guer-
dydd, ac a an^^•yd yno yn 1618. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn New
Inn Hall, Rliydycliain, llo )t aoth yn 1635, pan oedd yn ddim ond
17 mlwydd cod. Wodi cyrhaedd ei B.C. a*i A.C, efe a ordoiniwyd, a
daotli yn fuan yn ddyn o sylw, trwy nacau rhoi ei law wrtli y
Canonau, fol y mynai >t Archesgob Laud, ac felly diarddelwj'd ef

o'r colog. Sjinmudodd wodi hyny i Lundain, llo y daeth yn wrth-
wynobol hoUol i'r fi-eniuoiiaoth, ao ai)pwyntiwyd of i bregethu i'r

fyddin yn Windsor. Yn UMl, efo a ])regeth()dd o flaen Prwywyr y
Bronin a'r Sonedd yn Uxbridge, mown dull mor anfoddliaol, fel yr
aehwynwyd arno wrtli y Sonedd. Wedi hyny bu yn gwoinidogaethu
i'r Prosbyteriaid yn Llundain, Yr oedd yn un o'r rhai a arwydd-
asant ardystiad yn erbyn rhcddi y Brenin Siarl i. i farwolaeth ; ac

wedi hyay cynimerodd ran weithgar i roi Siarl ii. ar yr orsodd, jt
hyn a ddeallwyd gan Cromwel. Am hyny efe a brofwyd, ac a
dorfynyglwj'd ar Fryn y Twr, yn Awst, 1651. Efe a gyhoeddodd
luaws o fan lyfrau perthynol i'r oes bono, a pkregethau.*

1652.

1

.

*A modest Answer, to a bold Cbailenge of an Itinerant Preach-

er, Vavasor Powell.'

Gwaith y Dr. GeorgoGriffith, Esgob Llanelwy, ydoodd jt uchod,

am yr hwn y ceir crybwyll yn fanylach eto.

2. * Dec. 27. A true and perfect Diurnal.*

Gwaith Vavasor Powell yn erbyn y Dr. Griffith.

3. 'Animadversions on an imperfect relation in the Perfect

Diurnal, numb. 138, Bug. 2, an. 1652, containing a narration of a

Disputation between Dr. Griffith and Vavasor Powell near New
Chappell in Montgomeryshire 23 Jul. 1652. Ijondon, 1653.f

4. *A Voice from Heaven to the Commonwealth of England.

Printed in the year 1652.'' [8vo.]

Awdwr y \\y^ hwn oedd un a'i galwai ei hun Arise Evans, | a
dywedir ei fod yn enedigol o'r Abormaw, yn hytrach o Lwyn Gwril
[yiii mhlwyf Llan Gelynin] ym Meirionydd, ond yn anneddu jti

jblackfn'ars, Llundain. Pleidiwr ponboeth ydoodd i'r bronin j'n

amser y rhyfel cartrefol, ac yn erbyn Cromwel. Cafodd ei ddysg-
eidiaeth yn Rhydychain. Synmiudodd i Lundain, gan ddysgu
gwyddoniaeth a serddewiniaeth, a chafodd y gair o fod yn. orcheiniwr,

neu ymofynydd a'r meirwon.§ Dj-wed Pennant ei fod yn serddewin
* Williams's Eminent Welshmen; V^ooiVs Athrn. Oxon.

t Wowl's A then. Oxen. Ef allai mai y flwyddyn nesaf y buasai briodolaf
rhestni hwn.

t [Ei iawii enw jmUhhIiI John Evans; ac jnnddengys iddo fabwysio Arise yn
ei le pan jt ymgyninierodd A gorehciniaeth.]

§ Mauuder's Biographical Treasury. [WiUiams's Eminent WtUhmen^ d.g.]



160 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1652

nodedig, ac yn ddyhiryn, ac wedi bod yn dysgu y gelfyddyd ddu
gan William Lilly ei hun, a'i fod yn ateb i'r darluniad a ddjo-y ei

atliraw hwnw o hono—talcen llydan, aeliau trymion, ysgwyddau
tewion, trw}Ti cefnbant, gwefusau mawrion, edrychiad tan ei aeliau,

gwallt du, garw, a dolenog, a throed cam. Yr oedd yn efrydydd
dwfn o'r gelfyddyd ddu, medd Lilly

,
yr bwn a ddywed fod ganddo

farn dreiddgar naturiol ar nod lladrad, a Uawer o faterion ereill y cyfar-

fyddai k hwynt. Heb law byny, yr oedd yn bynod o byddysg yn natur

ysbrydion ; ac wedi yn fynych ymarfer y ffordd gylchog o alw arnynt.

Yna y mae yn dywedyd pa fodd y darfu i'w gyfaill Evans, trwy yr
angel Salmon^ ddw;yTi iddo weithred eiddo, ag yr oedd un o'i ddeil-

iaid wedi"ei goUedu o hono, ac ar yr un pryd taflu i lawr ddarn o
dy y dyn gan yr hwn yr ydoedd yng ngbadw : a tbracbefn y modd
y darfu iddo, i foddloni cywreinrwydd Argl. Bothwel a S3T Kenelm
Lighy, y rbai a ddymunent gael gweled ysbryd, agos golli ei fywyd,
gan iddo gael ei gludo dros yr afon Tafwys, a'i daflu i lawr ger Haw
Battersea, gan yr ysbryd, yr hwn yr oedd ef wedi ei flino pan oedd
yn galw arno, o eisieu gwneyd digon o fygdarth.*

[Yn yr un flwyddyn ymddangosodd, mewn 8plyg, 'An Eccho to the Voice,'
yn cynnwys hanes bywyd y serddewin, ei alwad, a'i weledigaethau.]

5. * Mercurius Cambro-Britannicus, or News from Wales, touch-

ing the mii-aculous propagation of the Gospel in those parts.

London, 1652.'' 4to.

Priodolir hwn, yng nghyd ag ereill a enwir eto yn eu Ueoedd
priodol, i Alecsander Griffith, a fu yn ficar yn Glasbri, sir

Frycheiniog, yr hwn oedd wr dysgedig. Cafodd ei ddysgeidiaeth
yn lihydychain, lie, yn 1618, y cyrhaeddodd B.C., ac A.O. yn 1631,
ac yn 1639 cafodd fywoliaeth yn Nheheudir CjTnru, sef Glasbri neu
Glasbury, yn agos i'r Gelli, o'r lie hwn y trowyd ef allan yn 1650,

gan brofwyr Crorawel, am ei fod, yn ol dim a ddeallir i'r gwrth-
wyneb, yn bloidiol iawn i'r brenin, ac yn orselog yn erbyn y werin-
iaeth, gan ysgrifenu a chyhoeddi y llyfrynau a enwir, yn cynnwj's
sylwadau enllibus ar Vavasor Powel, ac ereill o bregethwyr teithiol

yr oes bono a ddodasid i weinidogaethu yn y llanau yn lie y rhai

a droisid ymaith. Dyoddefiadau yr ofFeiriaid a droisid allan yw y
Uyfr hwn. Wedi adorseddiad Siarl 11, cafodd yntau adfeddiannu
ei fywoliaeth, He y bu hyd ei farwolaeth yn 1690.f Y mae y llyfr

yn llawn enllib ar V. Powel, ar gworinwyr. Am Powel, dywed fod
llawonydd mawr, pan y daeth yn ol i Gyraru yn 1646, ond bod y
blaid onest a brenin-garol yn gweled yn oitliaf da, iddo ddychwolyd,
nid o blogid unrhj-w serch at yr achos ; ond er ei amcan, ei ddi-

ogelwch, a'i fantais ei hun, a daeth mor weithgar a bywiog a sym-
mudiudy tafod oi hun, neu a allasai dyfais ymonydd di'wg fyth fod,

or diwreiddio y woinidogaeth, gan alw yr alwad yn Anglirist, a
g^noyd ou porsonau, trwy bob cabloddau gwarthus, ^ti fliaidd gan

* A Tour in Wales, vol. ii. pp. 117, 118.

+ \V»»()d'H Athcn. Oxon. ; Jones's ITUitory oj Breconshire ; Williams's EmivciU
WeUhmen : Walker'* Sufferinyn of the Clergy.
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y bobl. Ac fel y golHd ei wnoyd yn gyflymach, ofe, prydag ereill,

'• "M toriad, a fyiiasaut y ' Ddeddf er Lledaoniad yr l'^"rxi yn^
iiiru,' a fwriadwyd yn wir i hyny, trwy ofal a cli ydd

iiuwiwljT aolodau Boneddol hyny ; t«to trtry yr yindrui-Mtia.m an-

nlioilwn^ o'r unrliyw gan ein Iiawdwr a'i gyd-deithwyr, hi a brofodd
* ' ' Iw Diana arall yn EphoHUS, yn fudd yn unig i JJtmctrius a'i

wyr; y tomlau arian oodd yn caol hoU sylw eu huchatiaoth:

i nmo Walker, yn oi Sufferings of the Clergy^ yn rlioi 27 o dudalen-

au iinplyg, mown argrall' fan, or dirmygu Prwpv^T Lledaeuiad yr
Efongyl, a'r profuyr yng Nghymrii, yn amsor Cromwel, gan mwyaf
o lyliau yv A. Qrilfith hwn.

<5. 'Reports of Certain Cases arising in the Beverall Courts of

Kocords at Westminster ; In the Eaignes of Q. Elizabeth, K.

James, and tlie late King Charles, &c. And now Publislid by W.
Hughes of Grayes Inne Esquire.

London, printed T. N. W. Lee, m.dc.iji,*

7. * The Humble Eemonstrances of Eice ap Meredith ap Morgan,

Shontilman of Wales, with fery brave new Ballads or Songs.

18(52,'

Traethod^Ti digrif yw hwn, o wawd ar y Cymry, mewn barddon-
iaeth a rhyddiaith. Adargraffwyd ef yng ngwasg Cliiswickyn 1861

—dim ond 30 o lyfrau yn unig a argralFwyd y pryd hyny.

8. ^ ' Bishop of London, and the Welsh Curate. By William
Erbury. 1652.'

9. L' A Description of the State of Great Britain, written eleven

hundred yeares since.'

London, 1652. 12mo.

Cyfieithia<l ydyw hwn o Lythyr annifjn* Gildas. Ymddangosasai cyfieith-

iad Habington o'r un gwaith yn 1638. Gweler dan y flwyddyn h6no, a rliif 6,

d.f. 1587.]

1653.

1. ' Canwyll Crist. Gan Vavasour Powel. Llundain.'

Cyfieithiad ydoedd o draethodyn Soisonaeg o eiddo Mr. Powel,
o'r 'Saving Faith.'

2. * Cordiad yr Ysgrythyrau. Gan Vavasour Powel.*

Nid ydys yn sicr a ydoedd yv ucliod yn Gymraeg, jTite awdwyr a
haneswyr Cymreig yr amseroodd a rodda.saut ou henwau yo. gj'iieitii-

edig pan yn eu crybwyll.* Yn Seisonaeg gelwir y cyntaf,

3. ' The Candle of Christ, by Vavasour Powel.'

* [Nid ymddengys i Vavasor Powel ysgrifenu na ohyhoeddi dim yn yr iaith
GjTuraeg.]

21
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Y mae enw yr ail yn rhedeg fel hyn :

—

4. 'Scriptures concord: or, a Catecliism compiled out of tlie

words of the Scripture, &c.

London, 1653.'*

Yr oedd hwn yn ail argraffiad,f a daetli pedwar neu bum ar-

graffiad o'r unrliyw yn olynol, yn y blynyddoedd liyny.

5. ^ * Brief Narrative concerning the proceedings of the Com-

missioners in Wales against the ejected Clergy.'

Ysgrifenwyd hwn o blegid Uedaeniad hysbysiadau mai o blegid

camddefnyddiad rlian fawr o gynnyrch degymau Cymru y rhoddasid

Vavasor Powel yng ngharchar y Flleet, yn Llundain.J

6. ^ ' Examen & purgamen Yavasoris. 1653.'

Ysgrifenwyd hwn gan un o gyfeillion Yavasor Powel, er ym-
drechu attal y niwed, meddai ei gyfeillion, a allasai yr efengyl ei

gael trwy ledaeniad y gair mai o blegid trawsfeddiannu iddo ei hun
gynnyrch y degymau y rhoddasid ef yng ngharchar ;§ yn enwedig
yn erbyn y llyfr a elwid ^ Sue and Cry,'' sef, Wbwb y Wlad. Yn
hwn y mae yn profi mor ddieuog ydoedd o'r cyhuddiadau a ddygid
yn ei erbyn. Yr ydys yn meddwl mai yma y byddai briodolaf

cyfleu rhai ereill o lyfrynau Yavasor Powel. Enwir hwynt yn Gym-
raeg gan ei haneswp' Cymreig, er mai yn Seisonaeg yn unig y_ cy-

hoeddwyd y rhan fwyaf, os nad yr oil o honynt. Y mae yr
*Examen' yn gwrthbrofi tystiolaethau Alecsander Griffith, trwy
dystiolaethau rhifedi mawr o Ynadon Heddwch, a boneddigion o
uchel gyfrifiad. Dywedir mai awdwyr y llyfr hwn ydoedd Charles
Lloyd (y Crynwr o Ddolobran, mae yn debyg) a James Quarrel,

gweinidog cyntaf y Gynnulleidfa Ymneillduol yn y Mwythig.
||

7. ^ fa.) 'Ymddiddan rhwng Crist a'r Publican, a Christ a

Christion ammheus.' = 'A Dialogue between Christ and a Publican,

and Christ and a doubting Christian.'

8. ^ fh.) 'Catechism y Dioddefwyr.' = 'The Sufferers' Cate-

chisme.'

Ysgrifenwyd hwn pan ydoedd yr awdwr jTig ngharchar.

9. ^ fc.J ' Tyngu pechadurus a dibochod.' = ' Sinful and sinless

swearing.'

* Wood's -4 Mfw. Oxon. art. 'Vavasor Powel.'

t Gwol rhif 3, 1647.

t Gwel rhif 4, 1650.

§ Wood's A then. Oxon.

II
Rees's Nonco7i, in Wales, p. 121.
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10.^ fd.J * The yoimg mans conflict with the Devil.' 8vo.*

11. ^ fej *Sail y Grofydd OristionogoL' 8plyg.

12. * Y Salmau Can. Gan Edmund Prye, Archddiacon Meirion-

ydd.' Uundaiu, 8plyg. Ail argrafiiad.f

13. * Testament ein Ilarglwydd lesu Grist, yredi ei gyfansoddi yn

Benliillion Cymreig, trwy lafur Bice Jones, o Lanfair yng Nghaer
Einion.*

14. ^ * A Short Relation of a long Journey, made round, or oval

by encompassing the Principality of Wales, from London, through

and by the counties of Middlesex, and Buckingham, Berks, Oxonia,

Warwick, 'Stafford, Chester, Flint, Denbigh, An<4lesGy, Carnarvon,

Merioneth, Cardigan, Pembroke, Carmarden, Glamorgan, Mon-
mouth, Glocester, &c.'

Y gylchdaith boenus hon a wnaed gan John Taylor, y Bardd
Dwfr, pan yn ei 74edd mlwj^dd oed. Dechreuodd Gorphenaf laf,

1652, a gorphenodd, neu daeth a'r ddau ben yng nghyd, y 7fed o
Fodi, 1653, yn gwneyd oi^os 600 milltir. Y mae yn gydiol fyr

hanes Cymru, * A gyllawu-wyd trwy farchogaeth, myned, ^-mlusgo,

rhedeg, ac ysgrifenu, gan John Taylor, yr liwn sy'n anneddu yu
Sign y Poet's Head in Phonix Aley, near the middle of Long Aker,
or Covent Garden.'

|

15. * Dirgelwch i rai i'w ddeall, ac ereill i'w watwor, neu Lyfr

tri Aderyn. Gan Morgan Llwyd o Wynedd.*

Morgan Llwyd ydoedd, fel y tybir, yn fab (dywed ereill nai) i

Hugh Llwj'd o Gyufal, ym mhlwyf Maentwrog, yn sir Feirionydd.
Tybir iddo gaol ei addysg yng Ngwreesam, iddo gael ei gyliroi i

fywyd crcfyddol yno, ac ymuno a'r Puritaniaid ; ac fel C^inro, iddo
ddyfbd yn adnabyddus k AValter Cradoc, yr hwn oedd yn gweinid-
ogaotliu yng Ngwreesam, ac efe a ddilynodd Cradoc yn. y weini-
dogaeth. Yr oedd ef a Cradoc, gjdag ereill, yn cydweithredu a'r

Senedd yn 1649, er diwygio yr Eglwys yng Nghymru. Yn ol y
trefniant a wnaed y pryd hyny, penodwyd chwe( li o woinidogion
teithiol ym luhob sir, y rhai a foddent awdurdod i \ d ereill

a dybient yn addas i'w cynnorthwyo. Y pryd hyii ut yn y
llanau. Bu farw Mai 3, 1659, § yn 40 oed, a th of yng
nghladdfa yr Ymneillduwyr (y Puritaniaid) ger Gnm , "nd hob
ychwaneg o gerfiad ar ei fedd na llythyrenau cyntaf ei enw, *M. LI.'

||

• Wood's Athcn. Oxon. Ni welodd Wootl hwn, mcdd cfe.

t Gwel rhif 1, 1G48 ; oa uad jt im yw y dchiu hyn.

X Evans's North WaUs.

§ Attoiliad Hants y Bedyddvri/r, gan J. Thomas.

II
Jones, Drtjrh yr Anu^troedd ; Tratthoilt/dd, 1G48, t. 30; Peter, Hanes

Ctffyild yng Nyhymrti, t. 546 (yr hi^Ti a dilywwl mai yn IG'id y bu f.irw) ;

Morgan, Ihxnfs YmneilUluaefh^ t. 526, &c. ;a \ViUiam8's i,mi/><»»i/ WfUhmrn.
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Llafuriodd yn galed, teithiodd fwy na neb yn ei oes, oddi eitlir

Vavasor Powel, a dyoddefodd lawer o erlidigaetli. Ysgrifenodd
amrai fdn lyfrau mewn dull cyfrinol neu ddammegol, a'r hynotaf o
ba rai yw bwn. Tybir mai Cromwel a feddylia yr awdwr wrtb yr
Eryr ; wrtli y Golomen, yr Anghydfiurfwyr ; ac wrth y Gigfran, yr
hen Eglwys Sefydledig ; neu, fel y deongla ereill, y mae y Golomen
yn dynodi gwir Gristionogion, neu y wir eglwys

; y Gigfran, gelyn-

ion y gwirionedd, ac erlidwyr crefydd ysbrydol, neu erlidwyr y gwir
Gristionogion, sef y Golomen ; a'r Eryr, rhyw ddyn cj^dwybodol,

diragfarn, a gwrol i sefyll rbwng y pleidiau—rhwng y Golomen a'r

Gigfran. Gan fod llawer o ysgrifenu ac o siarad dychymmygol
felly yn yr oes bono, y mae yn dra tbebyg fod pobl yn deall y pryd
byny at betb y cyfeirid, a pbwy a gynnrycbiolid o dan y ffugenw,
neu y ddammeg a arferid ; canys yr oedd perygl, pan yr oedd cym-
maint o ferw egwyddorion, i'r neb a fynai wneyd lies i ryw blaid a
dybiai] yn ei Ue, lefaru yn groew ; ac am byny, dynwaredid ben
bropbwydi y Beibl, a cbarid y dull yn bell i dywyllwcb * ymadrodd-
ion beb wybodaetb.' Ysgrifenodd Morgan Llwyd befyd lyfr Seison-

aeg o'r enw * Dialogue between Mary, Martba, and Lazarus, about
his Soul,' ar yr hwn y gwnaetb y Parch. Eicbard Baxter sylwadau
tra llymion.

16. K * Gwaedd Yngbymru yn W^meb pob Cydwybod Euog.'

PriodoHr hwn i Mr. Morgan Llwyd o Wynedd.*

17. ^ ^A Brief Eelation of the Isle of Anglesea, a curious

account of the state of that island in the seventeenth centuary.'

Mewn llawysgrifen yr ydoedd hyd y fl. 1860, pryd y cyboeddwyd
argraffiad o 26 cyfargraff yn unig, gan Mr. J. E. Adlard.

[Gweler y nod dan rbif 5, d.f. 1603.]

18. ['The North Star: or some Night-Light shining in North
"Wales. With some Darke Discoveries of the second coming of
Christ... By William Erbery.'

1653, 4to.]

1654.
1 .

* Bibl Cyssegr-lan, sef yr Hen Destament a'r Newydd.
Printiedig yn Llundain gan James Elesber, ac a werthir gan

Thomas Brewster,f tan lun y tri Bibl yn ymmul Pauls, yn y flwydd-

yn 1654.'t

* Rhagifmadrodd yr ail argraflBad, gan Mr. Dafydd Jones o Drefriw: gwel
rbif 1, d.f. 1750.

t Thomas Brewster ydoedd lyfi-werthydd yn unig ; cafodd ef a S. Doxer,
ftr<jrairy(M, a Nathan Brooks, llyfnwymydd, cu proti a'li condemnio am ar-

graliu a chyhocddi llyfrynau cablcdchis a mahnsua.

X [Oelwir bwn yn fynycb wrth yr enw 'Beibl Cromwel,' am ymddnngos o
bono yn amser ei foduriaetb ef. Yn yr argrattiad liwn, y j)edwery(Ul o'r Beibl
yn gytiawn, yr arforwyd y llytbyren Seisonig J gyntaf, yr lion oedd o'r blaen
vn ddyeitbr, fel y cyfryw, i'r Gymraeg. ran y ffurf ceir hi yn argralbadau
Morgan a Parri, y rhai sydd yn y llytbyren ddu, ond arferid hi am sain 7,

canys hi a ddufuyddir yn * Jmar, * Jnrn<4,^ ac ^/ddciron,' yn gystal ag jm
Jacob, Joseph, ac Jem ; ond pan arferir Uythyronau Khufoinig, I a dclefnydilir yn
y geiriau hyn, au cyflfolyb—Gweler Geiriadnr Ysgrythyrol Charles, d.g. 'Bibl.'}
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Yr oedd Boiblau y flwyddyn 1630, a Thostamentau y flwyddyn
1647, wodi oil taenu pan y daeth galw mawr, erbyn y flwyddyu
gyntaf o aiuddiliyuiaeth Cromwol, am argraffiad arall o'r Beibl

bychau. Yr oodd agwodd foosol y wlad wodi oyl'uewid Uawer erbya
hyii, trwy olloryuoliaoth awdurdodol y woithrod senoddol or Llod-

aoniad yr Efeugyl yng Nghyniru. Yr oodd progotlnv^T eolog yn
toithio ar hyd a thraws y wlud yra mhob Ho, y rliai, o blogid eu
brwdfrydedd, a elwid y * Tan\N'j'r ;' a tliuedd y inawri(jn a'r tytfredin

at grolydd. Yr oodd y pro«2^othwyr toithiol Ixyn yii cael aclilysur i

sylwi mor brin oodd Gair iJuw, a eliymmaint oodd sychod y werin
am daiio. Wrth ystyriod liyii, nid yw ryfedd fod galwad uchol ain

argraifiad arall o'r holl Eeibl at wasanaeth y cyfTrodin.

Y rhai a fuont offerynol i gaol yr argrafliad hwn oedd^Tit y ddau
brogothwr toithiol hyny, Vavasor Powel, a AValtor Cradoc—y cyutaf
yii bloidiwr trochiad y crodiniol mown oed fel gwir fodydd, a'r olatdros
daenoUiad plant. Ar ei ol of (Cradoc) y galwyd yr holl bregothwyr
toithiol yng Nghymru yn ' Cradocs,'* am lawor o flynyddau wedyn.
Boibl byeliau, man, ag ynddo gyfoiriadau ymylonawl ydyw, o'r hwn
yr argratl'w^'d chweeli mil. Gan y rlioddwyd ychydig nodiadau am
V. Powel o'r blaen, byddai yn briodol yma chwanegu ychjdig am
ei gydweithiwr,

—

AVALTER Cradoc, yr hwn a anwyd mown lie a elwir y Pwll, yn
nhrofddegwm Trolola, ym mhlwyf Ijlangwnn Ucliaf, ger Bryubuga,
yn sir F^Tiwy. Dywodir iddo gaol ei ddysgeidiaoth yn Khydychain, or
nad yw Antoni Wood yn crybwyll dim am dano. Tobyg na arosodd
yno i gymmoryd graddau. Yn y tl. 1620, efo a duoddwyd yn fwy at
ystyriaothau crefyddol, trwy brogethiad un Mr. Wrotli, person
IJanfachos, yn oi gyuimydogaoth. Cafodd guradiaeth dan un !Mr.

Erbury, yn Eglwys Fair, Caerdydd. Am wrthod darllen Llyfr y
Chwaryddiaothau, gwysiwyd y ddau, yng nghyd a Mr. "Wrotli, o
flaen yr Archesgob Laud, i Lambetli. L)wrdiwyd y ticar ac attaliwj'd

y curad. Cafodd wedyn guradiaotliGwrocsam, lie y butua blwydd-
yn, pryd yr attaliwyd of yno. Bu wodi hyny ym mhlwyf Water-
doin, yn sir y Mwytliig. Y pryd hyn yr oodd yn gwneyd toitliiau

moithion, ac }Ti cydwoithredu 4 V. Powol, or eu bod yn gwahan-
iaothu yn ou golygiadau ar fodydd, ac yr oedd Cradoc yn llawer
arafa(;h a mwy gol'alus a gochelgar ei eiriau a'i ymddygiadau na
I'owol. Cafodd wedyn fod yn ddilynwr i Mr. Wroth yn ardal (nid jti

Eglwys, mae yn dobyg) Llaufachos. Yn 1646, cafodd weinidogaeth
Eglwys AUhallows, Lhmdain, lie y bu hyd oi farwolaoth yn 1659.
Gwelir mai yn Llundain yr ydoedd pan argrall'wyd y Boibl hwn.
Yr oedd yn fwy pleidiwr i freniiioliaeth nag i weriniaeth fel llyw-
odraeth wladol. Y mae progethau o'i waith yn Seisonaeg, y rhai a
bregethodd pan yn Llundain. Gellir ei olygu of yn fath o ^Tuneill-

* [Hwyrach nad ammbriodol yma a fyddai cywiro ychyilig o amryfuBodd
sydd weili llithro i Kiriadur y I>r. Puw o Iwirthcd jt cuw hwn. dan H^ariful-
a «'(/,' efe a ddyweJ f»>d y gair Inviiw, uu'gys enw cadarn, jTi d^^lodi— 'a mem-
ber of the sect of indepeudouts. pi. cariadogion. ' Nid yw \t Juw ddim amgen
na Caradogion neu Cnidogion^ sef canlyn^vyr Walter Caradog neu Cradoc. ]
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diiwr gorfodol. Bu farw yn weinidog yr Eglwys Sefydledig, fel ag
yr ydoedd o dan y weriniaeth.*

Am y llyfrwerthydd, Thomas Brewster, ymddengys mai gwerin-
wr selog ydoedd ; canys bu ganddo law, gydag ereill, mewn cy-

lioeddi amrai lyfrau, y rhai, pan ddaeth Siarls ii. i'r orsedd, a farn-

wyd yn fradwriaeth. Wrth. gyhoeddi y ddedfryd ym mrawdlys yr
Old Bailey, yn 1 663, cyfeiriodd y Barnwr Hyde at Brewster fel

hyn :
—

' Ond, Thomas Brewster, y mae eieh trosedd chwi yn ddy-
blyg : gan hyny, barn y llys yw, fod i chwi dalu i'r brenin, am
y troseddau a gyflawnwyd, gant o farciau. Rhaid i bob un o

o honoch sefyll wrtho ei hun yn y rliigod o un ar ddeg hyd un o'r

gloch mewn un lie yn y Gyfnewidfa ; a*r dydd arall (yr un faint o

amser) yn Smithiheld ; a rhoi papyr ar eieh hetiau, yn hysbysiad
o'ch troseddau, yn cyhoeddi llyfrau gwarthus, bradwrus, a phleid-

yddol, yn erbyn y brenin a'r llywodraeth. Chwi a garcherir hyd y
brawdlys nesaf, ac ni chymmerir meichiau trosoch ; ac yna rhaid i

chwi aros yng ngharchar tra y gwelo y brenin yn dda. A
phan ryddheir chwi, rhaid i chwi roddi sicrwydd da trwy iawn—eieh

hunain am 400j9. yr un, a dau o feichiau am 200^. yr un, i beidio ag
argraffu na chyhoeddi math yn y byd o lyfrau ond a ganiateir : a
dyma yw barn y llys.'f Yr ydys yn tybio i Brewster fyned gyda^r
pereriuion a'r Puritaniaid i America, canys ceir un o'r enw yn eu
plith. Yr oedd yr argraffydd, James Flesher, yn enedigol o Salis-

bury. Bu farw Mehefin 12, 1695, yn 80 mlwydd a 7 mis.J

2. * A true and perfect relation of the whole transaction concern-

ing the Petition of the six counties of South Wales, and the county

of Monmouth, formerly presented to the Parliament of the Common-
wealth of England, for a supply of Godly ministers, an account of

Ecclesiastical revenues therein, &c. London, 1654.' 4to.

Yr awdwr ydoedd Alecsan der Griffith. Sylwadau ydyw,
tybygid, ar yr un a elwid * The humble acknowledgment of the

Inhabitants of South Wales. '§ [4to.]

3. ' Strena Yavasoriensis : or a New-years gift for the Welsh

Itinerants. Or an hue and crie after Mr. Yavasor Powell, Metro-

politan of the Itinerants, and one of the Executioners of the Gospel

by colour of the late Act for the propagation thereof in Wales, &o.

London, 1654.' 4to.

Gwaith yr un gelyn mawr i Yavasor Powel, a'r weriniaeth

—

Alecsander Griffith—yw hwn hofyd, yn yr hwn y mae yn pro-

ll'esu rhoddi gwir hanes o enedigaeth, bywyd, ac athrawiaeth Y.

* Traethodydd, 1848, t. 483, &c.; Morgan, JIanea Ymiieillduaeth, dau sir

Ddinbych j Williams's Eminent Welshmen.

t Timperloy's Dictionary.

X Tiraperley's Dictionary.

§ Owel rhif 3, d.f. 1650, a rhif 5, d.f. 1652.
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Powel, a'r hvm y mao Antoni Wood yn oi p^ymmoryd fel hanes

geirwir am y gwr liwnw, gan oi fod yn gwnoyd i fyny ei liancs am
dano yn hollol o hono, ac eroill cyfielyh. Dywed, wrth grylnw 11

am V. Powel fel curad ei ewythr yn Clun, iddo gj-mmeryd d«f«Ml

Syr Jolin, a rhag iddo, hob iirddau, iddo dan lywodraeth esgobawl,*

ddyfod i berygl o gaol oi attal, iddo fonthyea gan hon weinidog

methedig, yr hwn oedd gar iddo, ei lythyrau urddau, gan dynu
allan enw y cyntaf, a rhoddi ei enw ei hun i mown, a than liw y
Uythyrau ffugiol hyny, y mae yn mynod, yn ddlalw am dano, ac yn
doclireii taranu allan o'r pulpudau, fel pe byddai yn ysbryd tanllyd

wedi cyfodi o uffern. blegid ei anghydflurfiaeth, a'r lluaws cyf-

eiliornadaii y mae wedi eu taenu, ammheuwyd ei alwad, ac edrych-

wyd yn fan'-. 1 dros yr urddiadau, a ehafwyd ef yn ffugiol a thwyllodr-

us, a chafodd ei rwymo i ymddangos yn y brawdlys nesaf a gyn-
nelid yn sir Faesyfod (He y pregethodd yn fynych wedi iddo adael

Clun) ; felly ar ei ymddangosiad, a'i gael yn euog o anghydffurfiad,

ffugio urddiad, ac athrawiaethau cyfeiliornus, efe, trwy lawer o

dratferth, a gadwyd rhag y crogbren. * Ym mhen dwy iiynedd efe

a ymsefydlodd yn Dartflbrd, yng Nghaint, lie y taenodd ei gyfeil-

iornadau, er maivr hudo a thwyllo eneidiau tlodion.''— * Ei fod ef, neu
hwynt, ag oeddynt ei onichwylwyr, wedi cael i'w dwylaw uwch law
deugain mil o bunnau, yn flynyddol, mewn degymau, tiroedd

eglwysig, &p., a bywoliaethau eglwysig a dyrchafiaelhau ereill, o
ddochreu y flwyddyn 1649 hyd ddiwedd 1653, yrhai oeddynt y pryd
hyny heb roi eyfrif am danynt.'— ' Iddo, o fod fachgen tlawd, gwas
ystabl, ddyfod i gyfoeth mawr, a phrynu ammodrwymau tyddynod

y goron ac arglwyddiaethau, a'r rlian fwyaf yn enw dyn arall ; ac i

barhau ei gotfadwriaeth, iddo adeiladu iddo ei hun dy gwj'ch j-ng

Ngheri, yn sir Drofaldwyn.' Llyfr yw hwn, fel ereill, o waith yr
un awdwr, i osod allan hoU grofyddwyr y weriniaeth cyn ddued ag
oedd bosibl, yn enwedig Vavasor Powel, trwy gasglu, a thaflu ato,

bob peth anfanteisiol a ellid ei gael.

4. 'Origines Gallicre in quibus Gallorum origines, antiquitates,

mores, lingua, etc. illustrantur ; cui accedunt Antiqune Lingute

Britannicflo Lexicon Britannico-Latinum, et Proverbia Druidum.'

Amstela^dami, Jansson. 1654. [4to.]

Gwaith M. S. Boxhorn, yvr y llyfr; ac argraffwyd ef, fel y
gwelir, yn Holand.

[Gweler crybwylliad am Bocahom dan rhif 1, 1632, t. 113. Gwaith y Dr.
John Davies yw y Geiriadur ar y diwedd.]

5. ' The Copy of a Petition presented to His Highness the Lord
Protector by Bassett Jones of Llanmihangel in the County of

Glamorgan, against Colonel Philip Jones, one of His Highness'

Council, with Cromwell's Gracious Order, the Colonel's Answer, and
the Eeply of the said Bassett. 1654.'

* [Felly yng ngh.vnysgrif yr awdwr ; ond anilwg yw bod rhyw goU neu ddiffyg
yn y frawddeg hon.]
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Gosod allan y mae fod etifeddiaethau rhai o'r breninolwyr wedi eu
gwertliu yn sir Forganwg. Bod y Milwriad Jones wedi pr3^nu rhai

o honynt, ac yn eu plith Faenoriaeth Wrinston ; ac yr oedd Bassett
Jones fel y gwir berchenog yn ceisio eu cael yn ol. Argraffwyd ef

yn gyfrinaehol yn 1654.

1655.

1. 'Gemma Cambricum, seu Mnemonica Biblorum.—Perl y
Cymro, neu Gofiadur y Beibl. Gan Eichard Jones, M.A.*

Llundain.'l 12plyg.

Y mae yn ei ddecbreu lythyr bychan o ganmolaetb iddo gan
James Howel. Mab ydoedd yr awdwr, Richard Jones, i un John
Pugh, o Henllan, ger Dinbycli. Ganwyd ef yn 1603 (yn Llansan-
nan, meddai Calamy). Aeth i Eydyehain yn 16!?1, pan oedd tua
deunaw mlwydd oed, a chymmerodd y radd o A.C. yno. Dywedir
ei fod yn ddyn deaUus, o ddysgeidiaeth nodedig a duwiol, a
defnyddiol a llwyddiannus iawn fel ysgolfeistr. Efe a wrthododd
urddau, a cbodiad os cydymffurfiai. Gadwyd iddo gadw ysgol yn
Henllan dros beth. amser, ond o'r diwedd efe a yrwyd ymaith, wedi
iddo cyn hyny, mae yn debyg, golli cadwraeth. yr Ysgol Pad
Pamadegol jn Ninbyeh. Yr oedd yn fardd o gryn fri, jn Lladin,

Seisonaeg, a Chymraeg. Bu farw yn Iwerddon, ond y mae yr amser
yn anhysbys, meddai Wood ;J ond dywed Calamy mai yn Ninbyeh
y bu farw, Awst 15, 1673, yn 70 oed. Pregethwyd ei bregeth
angladdol gan Mr. Roberts, gweinidog cydflPurfiol, neu weinidog
Eglwys Loegr, yn y dref bono, oddi ar eiriau y Salmydd, * Gwae fi

fy mod yn preswylio ym Mesech.'§

2. * Testun y Testament Newydd, &c. Llundain.' 8plyg.

Djrwedir mai yr ail ran o *Berl y Cymro' yw hwn.

3. * Defosiwneu Priod. Printiedig yn Llundain, i Eichard Mar-

riot, ym monwent Eglwys St. Dunstan. 1655.'

Y mae y teitl uchod ar ben ac o dan wyneb-ddalen addurnawl.
Y mae teitl araU yn Uawnach fel hyn:

—

* Defosiwn priod, Wedi ei cymhwyso i bum rhan gweddi : sef i.

Cyffes. ii. Ehagddeisyfiad. iii. Deisyfiad. iv. Talu-diolch. v.

Erfyniad. Ac Arch arbennig tros y claf. A Chyngliorieu a
gweddiau ar ddydd yr Arglw^^dd, o flaen Cymmun, erbj'n dydd
marwolaeth, a dydd y farn. A Dwy weddi beunyddiol, sef boreuol

* Rhydd Antoni "Wood y llyfr hwu yn 1652.

t [Yn ol Gwallter Mcchain (Qwaith ii. 301) yn Rhydychain yv argraffwyd ef;

ondyn ol Mosca Williams (Cofreatr, rhif 101), yn Llundain, megys uchod.]

X Wood's A then. Oxen. ; a Williams's Eminent Welshmen.

§ Calamy's Account of Ejected Ministers, vol. ii. p. 848.
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a phrydnhawnol : Wedi ei cyfiaethu yn Gymraec, Trvry waith

W. L. M.A. Rhuf. ii. 14.

Llundain, Printiodig i Kicliard Marrldf vm monwont T "^Iwvs St.

Dunstan. 1656.'

Y mao iddo p^yflwj'iiiad Lladin gnn * G. L.* i * Thonuo Mjddoltoni

Armigero '^. Thomas Myddulton, Yswain ; a Uiuellau Lladin i'r

awdwr, y Dr. Valontino, *ganR. E. M.A. Oxon ;' a clian * J. B.
M.A. O-von,* a *1). T. M.A. Oxon.' Ar oi ddiwodd y mao * Llun-
dain, Printiodig i liicliard Marriot }tii raonwont EglwysS. Dunstan.
IGoG.' Dongys hyn mai yng nghydiad y ddwy liwyddjTi y cafodd
C'i argraffu. Ei faint yw 33 t. 48plyg.*

Y Dr. Valontino oedd weinidog yn Chalfont St. Giles, yn sir

Buckingliam, jti amser^Siarl i. Y cyfieithydd oedd John Owen,yT
Invn, meddir, oedd wr o sir Fon.

4. * Gair tros Dduw, nou dystiolaeth o blaid y gwirionedd, oddi-

wrtli amryw eglwysi, a llawer cant o grist'nogion yng Nghymru (a

rliyw yeliydig oddianigyleh), yn orbyn drygioni mo\vTi llooedd uchel,

gyda llythyr bjTr at yi* Arglwydd Pendistein Cromwel.*

Gwaitli Vavasor Powel, meddir, yw hwn, ac yn Seisonaeg yr
ydoedd : ond nid yw yn cael ei enwi ym mlilith ei weithiau ereill

gan Antoni Wood. Cyflwynwyd of i ddwylaw Cromwel, heb law
t'i argraffu wTtho ei liun. Pwnc y papyryn hvm oedd yn erbyn
gwaitli Crorawol yn galw oi liun yn Arglwydd Bondystain, neu
* Lord Protector.^ Mown canl>Tiiad, anfonw>'d gwyr i ddal yr awdwr, y
rliai a'i cawsant yn eynnal cyfarfod j^n Aberbeclian, yn sirErefaldwjn,

y rliai a'i cymmerasant o flaon y Major- General Berry, i Gaorwrangon,
He y gwnaoth amddilTyniad o bono ei bun, fol na cbarcbarwyd ef y
pryd bwnw.

5. * A Catalogue of the Lords, Knights, and Gentlemen that have
compounded for their Estates.

Printed for Thomas Dring at the Signe of the George in Fleet-
streoi nearo Clifford Inne. 1655.'

Cynnwysa hwn enwau lluaws o foneddigion Cymru.

6. * The most notable Antiquity of Great Britain, vulgarly called

Stono-Henge on Salisbury plain. Eestored by luigo Jones,
Esquire, Architect General to the late King.

London, Printed by James Fleshere for Daniel Pakemam at the
sign of the Painbow in Fleet Street, and Laurence Chapman, next
door to the Foimtain Tavern in the Strand. 1655.'

Y cyhooddwr a'r golygydd ydoedd John Webb.

[Tebycach mai 24plyg yd>n«r. Y mae 4Splyg o'r papyr arferedig y pryd
hwnw yn orfychanig.j

22
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7. *A "Warning-Piece for England, being a Discovery of a

Jesuite Designe to Dismember Wales from England, to tbe ruin of

all, tendererd to tbe Consideration of Lis Highness the Lord Pro-

tector, by P. P. 1655/

Llyfryn 4plyg, o 32 tudalen, ydyw, yn rhoddi hanes rhy^ ymdrafod-
iaeth nodedig yn llysoedd Aberhonddu ; ac yn cyfeirio jn amlwg at

un John Corbet, ynad o Aberhonddu fel hollol ddyhiryn. Y mae yn
rhoddi hefyd ryw hanes hynod am Thos. Watkin, o Fuallt, ym
Mrycheiniog, boneddwr ; ac Eliz. Williams a ymosododd ar Jephrey
Williams mewn llys cyhoeddus am lofruddio ei mab, Roger Price

;

Ehys Gwyn, ac ereill.*

1656.

1

.

* Grair o'r Gair, neu S6n am Swn, y Lleferydd Anfarwol. Gan

Morgan Llwyd, Gweinidog yr Efengyl yng Wrecsam, yn sir

Ddinbych. Llundain.' 24plyg.

2. * Ymarfer o Dduwioldeb, &c.

Printiedig gan Sarah Griffin, tros Philip Chetwind.*

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.f Ehoddwyd ef allan y waith hon
trwy ddylanwad Stephan Hughes.

3. 'An Antidote against the infection of the Times ; or afaithfull

Watchword from Mount Sion to prevent the Euin of Souls : where-

by some speciall Considerations are presented to Sinners, Admoni-

tions to Saints, and Invitations to Backsliders. Published for the

good of all, by the appointment of the Elders and Messengers of

the several Churches of Hston, Abergavenny, Tredinog, Carmarthen,

Hereford, Bredwardine, Cledock, and Llangors, meting at Brecknock,

upon the 29 and 30 dales of the fifth moneth, 1650.

London, Printed for T. Brewster, at the three Bibles at the West
End of St. Paul's. 1656.*

[Un o lyfrau y Crynwyr, fel yr ymddengys, ydoedd hwii; canys y inae ei

leferydd yn ei gyhuddo.]

4. * The humble representation and address to his highness

(Oliver Cromwell) of several Churches and Christians in South

Wales, &c. London, 1656.* 4to.

* Hotton's Catalogue.

+ Owe] rhif 1, d.f. 1G30.
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5. * A Sermon preached at Cttermartlien Assizes. By William
Tlfomas, D.D.'

Yr oedd taid y gwr hwn [William Thomas, D.D.] yn Gofiadur
Caorfyrddin. Er i'r wyr guel ei eiii yn Bristol, lie yr oedd ei dad
yu lliuiii-werthydd, efo, o blej^id marwolaeth ei dad, a ddyj^vyd i

iyiiy gan ei daid, yr hwn a'i rlioddodd o dan d-lysgeidiaeth Mr.
Owen Morgan, moistr yr Ysgol Kaniadt*<^<^l yng Ngliaorfyrddin, a'r

hwn a wna««d wodi liyny yn osgob Ty l)dewi. Aoth i Kydychain,
lie y graddiwyd of yn A.O. Cafodd liceriaoth Penbryn, yn eir

Aberteiti, ac wodi hyny liceriaoth Llacharn gyda Llansadymeu.
Trowyd ef allan o'i fywoliaetli gan y Profwyr yn 1G44, fel un an-

adda.s i'w swydd. Wodi dyfodiad Siarl ii. i'r orsedd, cal'odd ei

fywoliaoth yn ol, ac ychwanefj:, nes o godiad i godiad, y gwuaed ef

yn 1G77, yn esgob Ty Ddewi. Ymddcng3's ei fod yn weinidog
llafurus, a buyn ofForynol i gael argraiHad o'r Beibl yn Gyuiraeg.
8ynimudwyd efo Dy Ddewi i esgubaeth Caerwrangon. Cyhoedd-
wyd rhai darnau o'i waith heb law y bregeth hon.*

6. * Animadversions upon a Letter and Papers, first sent to His

Highness by Certain Gentlemen and Others in Wales : And since

printed and published to the World by some of the Subscribers.

liy One whoso desire and endeavour is to preserve Peace and Safety

by removing Offence and Enmity. Printed in the year 1656.
'f

7. * The Arraingenment and Conviction of Anabaptism, or a

reply to Master Tombes his Plea for Anti-pasdobaptism. By refut-

tion of his Exaraon of the dispute at Abergavenny, and Sermon on

Mark 16. 16. Wherein the Antiquitie, Universalitio, and Succes-

sion of Infant Baptism since tlie Apostles days, until the Anabap-

tists sprung up in Germany, is maintained, necessity of Dipping

refuted, the arguments for it from the holy Scriptures holden out,

and the objections against it assoiled. By John Cragge, M.A.
and Preacher of the Qxjspel at Lantilo Pertholy in Monmouthshire.

London, Priutod by T. W. for H. Twyford, N. Brooks, The.
Driiig, J. Place, and are to bo sold at their shops. 1656.'

Hanes Seisonaeg ydvw am ddadl a fu yn hen Eglwys y Fenni, yn
sir Fynwy, ar y 5med o Fedi yn y liwyddyn hon, rliwng Mr. Tombs,
Mr. II. Vaughan (}t hwn oedd fab i John Vaughan, o Gaetlde,
ger Tywyn, Meiiion, ac yn ficar Pant Teg, ger Pont y Pwl, yn sir

* Wood's A then. Oxon.; Nash's HUtonj of Worcrnftrt^hirr ;Ccnrml Bio'jrttphi-

cal Dictionary : Williams's A'>«i/»*'M^ HVA-Zm^'*/. yr hwn n «h\y'y trv'ho<xliliatl y
bregeth hon ri\ryddyii jnu ml;i i

' ~ 'Roman
Oracles Silenced : or the Prime I y Henry
Turbervil, in his Manual of Coutj.-.w.o ..wuLv.i. ..>. ,v . *......, va, Bp. of
Worcester.' 1G90. [Oaned y Dr. W. Thomas yn 1613, a bu farw yu 1689]

t Lhjfhyr Mr. Joseph Joseph.
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Fynwy), a Mr. Cragg, o berthvnas i Fedydd Babanod.* * Yr oedd
eglwys newydd o Fedyddwyr wedi ei ffurfio yn y Fenni, yn 1652, ac o
ddeutu tri ugain wedi eu chwanegu ati y iiwyddyn gyntaf, neu
ychydig gyda hyny. Yn ol eu hanes hwy, darfu i hyn roi yn hytfach
anfoddhadi fedj^ddwyr plant yn yparthau hyny. O'r diwedd, cytunodd

y ddwy blaid gael dadl gyboeddus ar y pwne, yn Egl\vys Fair, yn y
dref bono, o ddeutu saitli wytbnos ar ol y Grymmanfa. Y dadleuwyr
oeddynt John Tombs, B.D., ficar Llanllieni,| Henry Yaugban,
A.C.,J a Jobn Cragg, A.C.§ Y cyntaf dros fedydd y crediniol, a'r

ddau olaf dros fedydd plant. Mr. T. a Mr. V. a ddadleuasant
gyntaf, yna Mr. Cragg. Wedi byny, bu iddynt oil argraffu.

Enw eyhoeddiad Mr. C. yw— ' The Arraingement and Conviction of
Anabaptism.' Nid jw gwaitb Mr. V. yn belaetb. Y mae llytbyr

cyflwyniadol yn ei ddecbreu.

8. * Animadversions upon a Letter and Paper, first sent to His

Highness by certain Q-entlemen and others in "Wales : and since

printed and published to the World by some of- the subscribers.

1656.'

[Dian mai yr un yw hwn k rhif 6 uchod.]

1657.

1. ^ * Yr Ymroddiad, neu Bapuryn a gyfieithwyd ddwywaitli i

liolpu y Cymry unwaith allan o'r hunan a'r Drygioni.' 12i)lyg.

Yr awdwr ydoedd Morgan Llwyd, o Wynedd.

2. ^ *Y Dysgybl a'r Athraw o newydd.'

* Thomas, Hanes y Bedyddioyr ; Williams's Eminent Welshmen; Wood's
A then. Oxon.

f Yr oedd Mr. John Tombs yn frodor o Bewdley, yn sir Gaerwrangon, lie

y ganed ef yn 1603. Tua saith mlynedd y bu yn Llanllieni. Yn 1641, darfu i

filwyr y breuin ei erlid a'i ysbeilio o gymmaint ag a feddai ; a'i erlid wedi hyny
ym Mristol. Mabwysiadodd olygiadau pleidiol i fedydd trwy drochi y creiliniol

mewn oedran yn unig ; a bu yn ymddadleu yn gyhoeddus ar y pwnc yn Lloegr,

yn gystal ag yng Nghymru, Yr oedd yn ddyn enwog, o daleutau helaeth, ac yn
gydtiurfiwr selog ym mhob peth ond bedydd plant. Ysgrifenodd lyfr Lladin yn
erbyu * Harmonia Apostolica ' y Dr. Bull, Esgob Ty Ddewi, ac yn Lladin yn
erbyn llyfr Lladin Mr, Baxter ar 'Gyfiawnh^d ;' aphregethodd amryw bregeth-

aii yn Llundain, yn erbyn y Dr. Crisp. Bu farw yn Salisbury yn 1676, yn 73
oed. Ysgrifenodd luaws o lyfrau ereill hefyd.—Palmer's Calamy's Noncon.
Mem. vol. ii. pp. 293-296.

X HenryVaughan afu yn ficar Grantham, yn sir Lincoln. Yr oedd yn
bregcthwT rhagorol, ac yn selog iawn dros y Breninoedd Siarl i. a'r ii. Pregeth-

ai yn gyhoeddus yn erbyn y llywodraeth ag oedd mewn grym ar y pryd ; ond
er ei fod yn erbyn y weriniaeth fel llywodraeth wladol, yr oodd hefyd yn
erbyn y seremoniau eglwysig ; ac am hyny, efc a garcharwyd i)an ddaeth Siarl

II. I'r orsedd, o blegid poidio .1 darllen Llyfr y Weddi GyHrcdin. Acth wedi
hyny gyda'i deulu i liermuda ; ond o blegid cael anghefnogaeth oddi wrth y
Crynwyr, dychwelodd yn ol.—Palmer's Calamy'a Noncon. Mem. vol. ii.

pp. 416-18.

§ Gladdwyd un John Cragg, yn Eglwys St. Martin in the Fields, yn Llun-
dain, o ddeutu 1653, medd Antoni Wood (Athcn. Oxon. vol. i. p. 796) ; oud
nid ydys yn cier ai hwn oedd y dadlouwr.
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To])yp:()l mai ail arj^raffiad ydoedd o'r * Crynliodeb o Addjsp: Crist-

ion<)«,aiNvr y Dr. Kosior »Smitli, o Lanelwy, gau mai ' Yuiddi-

ddau no ddialogiaoth rhwng y Dificibil a'i a'i Athraw' ydoedd

hwnw.*

3. H * Cyfarwj'ddyd i'r Cymro/ 12plyg.

Owaith Morgan Llwyd, o Wynodd.

4. ^ < Cyinmun & Attobion. Gan Fleetwood, a Tillotson, a

"NV. V.'t

5. Corbyd Jocliydwriaeth. Neu Prif Byngciau Crefydd Gristonog-

awl wedi eu ogluro a'u gosod allan. 1. Yn gyntaf, mewn Seiiten-

tiau a Elioolau awdyrdodol. 2. Yn nessaf, mown cyd-ymddiddan

tiwy ymliolion ac attebion.

Printiedig yn-Ninas Llundain, gan Sarali GriflSn, dros Philip

Chetwind, 1657.' IGi^lyg.

Awdwr liwn ydoedd Thomas Powel, D.D., ac yn niwedd llyfr

Seisoneg o'r enw— * Qvadriga Salvtis. or the Four General Heads of

Christian Religion surveyed, an explained,' y mao. Dywedir hofyd
fod * Catec'ism ' o'i waith ar y * Deg Gorchymm^Ti, a Gweddi yr
Arghvydd,' yn Gymraeg a Seisonaeg, yr hwn ni welais ychwaneg
am dauo.J 'Cyhoeddodd hefyd weithiau dysgedig ereill, megj's,
* Elomenta Optica) : nova, facili, et compendiosa methodo explicata,'

Llundain, ICol. 'Human Industry, or a history of most manual
arts,' Llundain, 1G6L * Life of Herod.' 'Translations from the

Italian of Malozzi, and the French of Balzac' Y rhai uchod a ad-
awodd mewn ysgrif. Dywedir hefyd iddo adael ar ei ol waith dy-

ddorol arall, or enw * Fragmenta de Hebus Britannicis ; a short

account of the Lives, Manners, and Ivoligion of the British Druids
and Bards,' yr hwn, meddir (fol y bu gwaethaf jt anffiiwd), a goU-
wyd. Nodir liefyd ryw fan weithiau ereill o'i eiddo. Gofynir
bellach pwy oedd yr awdwr boreuol, Cyuireig, a dyeithr hwn ?

Wei—
Thomas Powel, D.D., ydoedd fab i John Powel, person y Can-

tref, ger Aberhonddu, a'r hwn a anwyd yno yn 1008. Efo a aoth i

Kydychain yn 1025, ac a etholwyd yn aelod o Goleglesu yn 1627, ac
yn fuan cymmerodd raddau, a gwnacd ef yn Gymmrawd. Yn y 11.

1 635, cafodd ei ordeiuio yn berson ei blwyf genedigtd, ar gyllwyniad ei

frawd. Ond yn amscr y rhyfel cartrefol, efe a drowyd o'i weini-
dop^aeth, gan Brofwyr y * Weithred er Lledaeniad yr Kfengyl yng
Ngliymru,' am ymlynu wrth y brenin, a darlleu Llyfr y Weddi
GyllVodin, pryd yr enciliodd i'r Cyfandir, He yr arosodd hyd ddy-
chwcliad Siarl ii. i'r orsodd, pan y dychwelodd yn ei ol, ac y
cafodd ei le gweinidogaethol drachefh. Y mao ei enw wrtli

• Gwel d.f. 1G09, IGll, a 1015.

t Yn ol Moses Williams.

t [Y gwaith Uwu (rliif 5) yng nghyd ft'r * QvadrigJi,' ydyw hnv-nw.]
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lythyr y Mil. Jenkin Jones, o Lanthetty, yr hwn oedd ym myddin
Cromwel, wedi ei amseru Cliwef. 6ed, 1563, mewn cyssylltiad a
Thomas Lewis, person Llanfigen, a Griffith Hartley, iicar Aber-
esgir, yn gofyn a oedd y gweinidogion a droisid allan yn parhau o
dan waharddiad i beidio a phregethu, gan fod rhai wedi anturio

ufuddhau i gais rhai oedd yn sychedu am glywed pregethu, ac wedi
cael eu hanfon i garchar Casgwent o'r herwydd. Grellid tybio nad
oedd gan y Milwriad Jenkin Jones ddim i'w wneyd 4'r cyfryw bethau
erbyn hyn, gan fod y brenin wedi ei adferu er ys llawer blwyddyn.
Ond ymddengys fod yr hen swyddogion yn carlo eu hawdurdod yn y
wlad hyd y gallent. Wedi ei wneyd yn D.D., cafodd ganoniaeth
Ty Ddewi,* a dywedir iddo gael ei enwi gan Siarl ii. i esgobaeth
Bristol, ond bu farw Ehag. 31, 1660, cyn cael ei ethol, a chladdwyd
ef yn St. Dunstan's in the West, Heol Fileet, Llundain. Rhoir
cymmeriad uchel iddo gan Wood, fel dyn doeth, gwybodus, a dysg-
edig mewn amryw ieithoedd, athronydd a beirniad galluog, a
duwinydd o gryn fedrusrwydd. Bu ei fab yntau, Thomas Powel,
yn berson y Cantref, yr hwn hefyd oedd yn ddyn o gryn dalent yn
ei ddydd ; a'r hwn, pan gafodd ei ddirmygu unwaith, gan un o'i

gydwladwyr, ar gyfrif gwaeledd ei ddisgyniad teuluaidd—er ei fod

yn alluog i ymffiostio mewn llinach o deulu mor gyfrifol a neb yny
wlad—a'i hatebodd, mewn natur dda, ar fath o farddoniaeth ddi-

fyfyr, fel hyn :

—

*A ydych chwi yn tebyg na ydwyf foneddig,

Mich 'tebaf mewn 'chydig o eirie
;

Noe a'i dri meibion y daeth holl blant dynion,

Ac o un daeth offeiriad y Cantre'.'

Y mae rhoddiad y fywoliaeth hono yn y Haw y Poweliaid, ac yn
cael ei gwasanaethu ganddynt, er ys o leiaf dri chant o flynyddau ^

ond y mae yn awr wedi ei gwerthu i deulu arall.f

[Yn y cyfargraff sy ger fy mron, ilu llyfr yw y * Cerbyd Jechydwriaeth ' a'r

•Qvadriga Salvtis,' ond eu bod wedi eu tudalenu yn wahanol. Cynnwys y
gwaith Cymreig, yr hwn sy flaenaf yn y gyfrol, 39 o dudalenau, heb law 4 o
ragarweinoUon yn y dechreu. Diweddir y dosbarth hwn o'r gyfrol a'r ymgais
canlynol at englyn :

—

' Y Pader, pan trier, Duw-tri a'i dododd
O'i dadol ddaioni,

Yn faen-gwaddan i bob gweddi,

Ac athrawiaeth a wnaeth i ni.

Ol. Vaughan.'

Yr un peth yn hollol yw y rhan Gyinreig A chryn gyfran o'r gwaith Seisonig.

Cyflwynir y 'Qvadriga'— 'To the Honorable and my worthily lionored Lady,

the Lady Eleonor Williams, of Gwerneuet,' a thanysgrifir y cyllwyniad gan
' Tho. Powell.' Ar y ddalen nesaf y mae darlun o Bren yn llawn o bob rhyw
ffwythau danteithiol, a diodydd blasbcr yn distylliaw o hono, gyda'r arwydd-

air
—

' DiapeuHo munera aeli' uwch ei bon, Y mae y pren hwn yn tyfu, medd

* Medd Antoni Wood, ond Llandaf, medd Williams.

t Wood's Aflie.n. Oxon.; Walker's Sufferhxj'* of ihf Ch nfii : Jones's If'tstori/ of
Brecomhire ; Williams's Eminent Welshmen.
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yr awdwr, yn nn o'r YnysoetUl Dedwydd, neu Ynysoedd Canari, yn y MAr
AthiMti'.' • •'' '•' ' • vr hanes canlyno! •" -i .'. •

1 hi lis True in the
i

i -cordiug to the deicrip-

tion ol / ' , who siKJiit 14 } . ng the vaat Continent of

America and tho »«lj»oent Hands. It giowu in aii Hand calle<l Il'urro or

Ferro, which is one of the CVi/wnV" : TH'th i« n»> oth*^ Tr*v! in all the Hand
l)esides, neither any water to i <

'

I ' "

' <

•
( ^.^^

afl'ordH, the ImiwcIs «»f the Counti • ue.

It may Ikj a tit Kmhlcm of n ' '-y,

and may have other fit ant I It is ui' Iry

Geographers and Traveller-', ;. , Petr: Bin -ip-

tion of the Cdnaricn: Sir Uult: JJuwkiiis in lus Mavigatiouu, aud dtibcribed

by the excellent Du Bartas, thus,

In the He of Iron, one of those same seven
Whereto our Elders happtf name have given,

The savage people never drink the streams
Of wells ana rivers, as in other realms

;

Their drink is in the air, the gushing spring

A weeping tree out of it self (loth wring :

A tree whose tender-l)earde<l root doth spread
In driest sand ; his sweaty leaf doth send
A most sweet li<[Uor : and like as the vine

Untimely cut, weeps at her wound the wine
In pearled drops, incessantly distills

A royal stream, which all their cisterns fills.

'

Y mae jt awdwr, fel y canfyddir, yn adrodd y chwedlau disail hj-n am y
maeth-roddawl hren dychymmygol h^^Ti gyda phoh difrifoldeb, megj's hanes
credatlwy, ac nid fel llOn y werin, yr hyn beth yr oedd yr hen lx>bl mor nodedig
hoiT o hono. Cyunwys y dosbarth Seisonig 126 o dudalenau, gydag 28 o rag-

arwciuolion.]

6. f <Gw3'ddor ucliod. 0. G. M. Llundain.' I2plyg*

7. * Y Cywir Ddycliwolwr, jn Datguddio j Nifer bychan o*r rhai

Gwir Gredadwy, a'r anhawsder raawr o droedigaeth cadwedigpl.

Ym mha un yr agorir yn rhagorol ac yn Eglir y dewisol a*r Duwiol
wyddorion hyn, sof yn 1. Fod Dmv, a bod y Duw j'ma yn dra

gogoneddus. 2. Wneuthur o Dduw ddyn mown Cyflwr Bondigedig.

8. Trueni dyn trwy ei gwymp. 4. Crist yr unig biynwr drwy
worth. 5. Mao ychydig a fydd gadwedig, a hyny <lrwy lawer o

anhawsdra. 6. !Mao coUodigaeth dyn sydd o liono ei hun. Gan
Tho. Shopheard, oyfaill gj-nt o Ysgoldy Emmanuel Ynghaer-
garddu, ac yn ddiweddar Bugail o Gaer-garddu yn Lloegr newydd,
o gyfioitliiad R. E. yn y 11. 1G55, ac a rood allan gan W. Groenliill

yny fl. 1657.'

Y mae yn oi rap^tlaonu gan y cyfieithyd*!, ' At fy nghyd-wlad\rr
anwyl y Cymro,' yr hwn a ddiwodda, * Yr eiddot yn yr Arglwydd
E. E.,' yna }t— * Att y Darllonydd Christionogol.' Yn ei ddiw'edd

y mae yn y ddwy iaith :
' Y mao y llyfr liwn ac amriw eraill llyfraii

c^-mraog iw caol i werth gan Thomas Brewster ; tan lun y tri Bild jti

ym-mnl Pauls'— ' This Book and several otlier Books in Welsli are

* Yn ol Moses Williams.
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to be sold by Thotnas Brewster^ at tbe three Bibles neer the West
end of Pauls Churcli-yard, London.' Yr awdwr,
Thomas Shepheabd, A.O., a anwyd yn Towcaster, yn sir North-

ampton, yn 1605, a cbafodd ei ddysgeidiaeth. yng Ngbaergrawnt.
Ar ei ymadawiad o'r brifysgol, eafodd ei benodi yn ddarlithydd yn
Earls Colne, yn Essecs ; ac ym mhen tair blynedd, efe a ddiswydd-
wyd gan yr Arcliesgob Laud, am anghydtfurfiaetb. Wedi byny
daeth yn gapelwr teuluaidd i Syr Eicliard Darly, yn Buttercromb,
sir Gaerefrog ; ond ni oddefai arcbesgob Caerefrog iddo bregethu
beb roddi ei law wrtb y canonau, &c. Yna efe a symmudodd i

Heddon, yn Northumberland ; ond yno canfu Uygad Laud of, ac ni

oddefai iddo bregethu heb gydymffurfio, yr hyn a wnaeth iddo ben-
derfynu mudo i Loegr Newydd, America, yn 1634, a lie y cyrhaedd-
odd yn Hydref, 1635. Ysgrifenodd amrai lyfrau, heb law hwn.
Bu farw, Awst 25, 1646, yn 43 oed.* Am y cyhoeddwr Seisonig,

William- Grreenhill, efe a anwyd yn sir Ehydychain, ac a
gafodd ei ddysgeidiaeth yn y brifysgol bono. Bu yn weinidog
yn Stepney, yn amser Siarl i. a Cromwel, o'r lie y trowyd efymaith
yn amser Siarl ii.f Yr oedd yn un o'r Gymmanfa Gynnulleidfaol a
gynnaliwyd ym mhalas y Savoy, Llundain, yn 1658, er ceisio

gwneyd rhyw gynllun o gydweithrediad rhwng Ymneillduwyr yr
oes bono. J
Am y cyfieithydd, E. E., nid oes dim wedi ei drosglwyddo i'r oes

hon.

fWrth * Gaer-garddu ' y golygir Caergrawnt neu Cambridge ; ac wrth * Gaer-
garddu ' yn Lloegr Newydd, Cambridge, ger Haw Boston, ym Massachu-
setts. Sefydlwyd ' Coleg Harvard,' a elwir yn awr * Prifysgol Harvard,'

yn y lie hwnw yn y flwyddyn 1636. Y mae y Gaergra-«Tit hon o ddeutu
tair milltir o dref Boston^ a chyssylltir y ddwy 3,'u gilydd gan bont dros

yr afon Siarl s. Y sefydliad hwn ' Ynghaer-garddii ' yw yr addysgfa hynaf yn
Nhaleithiau Cyfunol America. Ar y cyntaf galwyd y dref yn 'New Town,'
neu Dref Newydd ; ond pan sylfaeuwyd Coleg Harvard ynddi, cyfnewidiwyd
yr enw yn Cambridge, o anrhydedd i Brifysgol Caergrawnt yn Lloegr.]

8. * Eemains concerning Britain : Their Languages, Names, Sur-

names, &c. Written by William Camden, Esquire, &c. The sixth

Impression, with many rare Antiquities never before imprinted.

By the Industry and care of John Philipot Somerset Herald:

andW. D. Gout.

London, Printed for Simon Miller, and are to be sold at the Sign

of the Star, in St. Pauls Church-yard. 1657.'

y. * Eeports relating to divers Tenements and Lands in various

parts of Wales, Cheshire, Shropshire, &c. By Sir G. Coke, Kt.

1057.'

Y mae gydag ef arlun o wneuthuriad — Yaugan.

* Brooks's Life of the Puritans, vol. iii. pp. 109-107.

t Palmer's Calamifs Ejected Ministers, vol. ii. p. 468.

t Congregational Magazine, 1826, p. 452.
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1658.

1. * Prif-fanau Crefydd Cristionogawl a Llwybraiddfodd Byrr o'r

Atlirawiaeth ohoni. Gyf. Row. Vaughan, Esqr.*

Lluudain. 12plyg.*

2. *Yr arfor o Weddi yr Arglwydd a amddififynir yn orbyn

Dadlouon y newj-ddiaid o'r amsoroodd yma. Gan loan Despagne.'f

John Despagne ydoedd ysgrifenydd Ffrengig, a phregethwr
yngNghapol Somerset Home, Llundain, yn 1656, &c. Efo a achwyn-
odd o blegid rhywbotli yn Myii ' Ymai-fer o Dduwioldeb,' nid
o blegid dim drwg ynddo, medd A. Wood, * o blegid y mac y rhan
fwyaf o'r bobl gyffredin yn edrych ar ei awdurdod yn gyfartal i'r

Ysgrythyraii.':!: Ychwanega Moses Williams fol hjoi, ar ol enw yr
awdwr:—'Cyfieithiad R. V., Esqr. 12plyg. lago ab Dewi, &
Bovoridgo, & Fleetwood, & Nicholas, & Wells.' Nid ydys yn gallu

dyfalu beth a olygai Mr. Williams wrth yr enwau hyn, a'r cylfelyb,

y rhai sy ganddo yn f>Tiyeh yn gyssylltedig d'r llyfrau a enwa, fel

pe buasent oil a 11aw yn nygiad y llyfrau allan, naill ai fel cyfieithwyr,

argraifwyr, neu werthwyr
;
yi oodd^Tit yn byw ym mheU ar wahan

oddi wrth eu gilydd, o ran lie ac amser.

3. * Pregeth yn erbjrn Schism : Neu, Wahaniadau yr Amseroedd
hyn : A Bregethwyd yn Watliugton yn sir Rydychen, mewn peth

cythryfwl Med. 11. 1662. Yn ol ymddadleu cyhoeddus a fu yno

Rhwng Jasper Mayne, D.D. Ac vn § Cyfieith.

R. V. Mat. 13. 46. Cyffelyb yw Teirnas nefoedd i rwyd a fwriwyd

yn y m6r, ac a gasglodd o bob rhyw beth.

Caer-Ludd : Argraphedig gan Jo. Streater tros Phil. Chetwynd.*

Cynnwysa y llyfr hwn 30 tudalen, heb law yr wyneb-ddalen, a
llythyr cyflwyniadol Rowland Vaughan, ya. 4 tudalen arall, * Iw
anwj'l nai Ev. Vaughan, a'i deulu cariadol ym Moel y Fronllwyd y
deisyf R. V. lawenydd tragywj'ddoL' Gan ei fod yr arddangosiad
ogluraf a welsom o ysbryd yv hen yswain o Gaergai, rhoddir of
yma yn Uawn :

—

* Fy anwj'l nai, gan eich bod chwi mor ofalus am rai om trafferth-

ion bydol, ac yn enwedig am gadw y llyfrau om cylieithiad:

(an cefaill mwynaidd Mr. Edicartt Farry o lys y cydwybod,) Ni
wolaf neb iawnach o herwydd amry^ rwymedigaethau i fod yn ym-
geleddwr i annerch ac arwydd om gwaith i na chwychwi, na Ue

* Yn ol Moses Williams.

t Yn ol Moaea Williams.

X Wood's Ath^n. Oxon. vol. i. p. 486.

§ Nis gallwyd ^wneyd y gair, neu y llythyrenau, yn 1lawn, o i.ugi.i toiiul
yiuaith ymyl y dcUleu.

23
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gwell i minnau iw yrru nag at vn a dal y pwyth adref yn ei gel-

fyddyd yntau, o bydd aclios : mi a welaf yr awrlion i mi aehos dda i

ddiolch. i Dduw ac i orfoleddu yn ein gwaith yn gwrthryfela (er na
ynnillodd yr vn o honom ni ond ychydig ar ein gwaith, etto rliaid

oedd i ni fyned ar ol ein rhywogaeth) y naill tros y Brenin a gwir
ragorfraint y Gymanfa, a'r llall tros y Brenin ar Gymanfa, ac i

ddiweddu yn llawen milvus rapiat utrumq ; lellatorem y trydydd aeth
a'r asgwrn. Sir : i roi ar lawr yr aclios o gyiieitliu y bregeth. lion

d}Tna yr Histori fer honno : yn y Sessiwn, pryd yr oedd Jo : Lloid o
Faes y pandy yn Siryf ef am taflwyd ar y Cwest mawr, yr amser yr
oedd rhyw affaith yn erbyn vn or Seinctiau newydd, fe ddaetb eu
Harchescob bwynt o flaen y Barr* i acbwyn fy mod i yn vn or
troseddwyr mwyaf, &c. G-ofyn o bonof fi genad i'r vsdiis iV atteb,

ef am neccauodd yn Ian, yn ol hyn yr scrifennais at yr Achwynwr ac

mewn mis neu ddau mi gefais atteb yn ei feddwl ej\ Yn ei lytliyr

y cymmerai achos a cliablu yr anrhydeddusaf, Doctor G. Gr. o Ian

y myneich, i ddwylaw yr bwn yr anfonais i ein Uytbyrau
gwrthwynebus, ac yno yn vn oi areithwiw lytbyrau, yr anfonai Br.
Gr. ei (Jyngor parabl-ddoeth or llyfr bwn ym Mitb * ai

frodyr fiydd ir iawn, neu gael gweled eu gwaitli yn gyrru Doctor
Jfflm, a'r cyfryw ddysgawdwyr ir to, Proffesu enw Cristion yr wyf,

a deisyf gwneutbur daioni im gwlad, heb na bustl na chwerwdod
yn enw y Duw byw mi fedraf ddywedyd om calon madden i ni ein

dyledion fal y maddeuwn &c. Maddened Duw ir rbai sydd yn
gwyrdroi y bobl o throed bwy oil i'r iawn, yr vnig Dduw hwnnw a
roddo vnion Grefydd yn Ecclwys Brydain ; hyn yw gwir ddymuniad

Eich ewythr anwyl ich gwasanaeth. R. V.*

Yn y flwyddyn 1644, f yr oedd Rowland Yaughanwedi ei nodi yn
Sirydd ; a pheth rhyfedd iddo gael ei ddewis ar y * Cwest mawr ' yn
amser Cromwel, yn enwedig gan fod Yaughan mor selog dros y
* Gymmanfa a'r Brenin,' neu y Senedd a'r Brenin, tra yr oedd ei

* anwyl nai o Foel y Fronllwyd ' o'r ochr arall, Ymddengys fod y
ddau wedi cymmeryd arfau yn y rhyfel cartrefol, a gelwid yr
ewythr weithiau yn Cadhen Yaughan, neu fel y dywedai y Cymry,
* Capten Fychan o Gaergai,' i'w wahaniaothu oddi wrth un arall,

o'r un cyfenw, ydoedd yn blaenori y naill du neu y llall yn yr ym-
rysonau hyny. Wrth y * Seinctiau newydd ' y deallir y crefyddwyr

ag oedd o blaid y weriniaeth. * Eu Harchesgob hwy ' oedd
Yavasor Powel, a'r * Anrhydeddusaf Doctor G. G. o Ian y myneich,'

ydoedd y Dr. George Griffith, a fu wedi hyny yn Esgob Llanelwy,

ond oedd y pryd hyny yn borson Llan y Myneich, fel y ceir gweled
yn helaethach yn oi hanes. Bu ef mewn dadl d Yavasor Powol.J

[Jasper Mayne, D.D,, ydoedd ysgiifenydd cyfymgerddol a duwinydd yii yr
17fed ganrif. Ganed ef yn Hatheileigb, yn Nyfnaint, a derbyniodd ei addysg
yn Yegol Westminster a Phrifysgol Rhyaychain, lie y graddiodd yn D.D., ac

* Mr. Vavasor Powol, mae yn dfebyg.

+ fYn ol y gofres o Siryddion Meirionydd, argraffedig yn yr ail gyfrol o'r

Archixolojia L'arabrenm, yn 1G43 yr ydoedd llowland Fychan yn sirydd Meiriou.]

X Gwel rhif 1, 2, H, d.f. 1C52.
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y cyiiuiiurth urddau tmntaidil. I' i ystod rh^^ ' iwel

o hervvytltl ei ymlvuia«l (liwi>Hgr\ uinol ; a
j

i yr
Ailfuri;ul, gwiiac'«I uf yn archiagon >i.s«(ir. i '' !.\\ .1 g\ lym-
gcnUli, y rhai a lUlangosant gryu lawer oaral>e'l 1 i i'.a farw yn
1G72.]

4. * Prif-fannau Sanctadd, neu Lawlyfr o Weddiau a wnaothpwyd

yn dair Ehan. O waith yr Anrhydeddus Athro William Brough
Dr ddoflnyddiaeth, a Doon diwoddar o Gwaorloiw. Y trydydd

argrapliiad yn Saesonaeg ar cyntaf yn gamberaeg o Gyfieitliiad

Row. Vaughan Esq. Petli mawr yw bod yn Gristion nid i yni-

ddangos. Hier.

Caer Lvdd, Printiedig gan Sara Griifiu tros Philip Chetwind o*r

heolhynaf. 1658.' 4plyg.

Y mao yn gyssylltedig ag anerchiad E. V. iV * anwyl nai Ev.
Yaughan,' sydd yn blaenu * Bregeth ar Schism,'* linollau Lladin
eanmoliaethol i E. Vaughan, W. SaHsbury, a W. Brough, D.D.

Y Dr. William Brougii a addysgwyd yn Elij'dychain, ac wedi
hyiiy a fii yn berson St. Michael, Cornhill, Llundain, j-n Gap-
elwr i'r Breuin, ac yn Ganon Windsor. Yr oedd mewTi ffafi:

fa^vr gan yr Arcliesgob Laud, *ac am hyny a gyfritid gan y
Puritaniaid,' modd Wood, *yn ArminiadJ yn gogwyddo at Bab-
yddiaeth, ac nis gwn i pa both, yr hwn, yn neclireu y gwrthryfel

a g^^odwyd ganddynt hw}^ a drowyd o'i borsoniaeth, a ysbeiliwyd,

a throwyd ei wraig a'i blant dros y drws, ac yntau yn gorfod fFoi i

Eydychaiu.' Wedi yr Adforiad, gwobrwywyd of d deoniaeth Caer-
loew yn Awst, 1663. Bu farw Gorph. 5, 1671.t

5. ^ * Y Llwybreiddfodd byr o Gristionogawl Grefydd. Gyd ac

adi'oddiad hynodol o riw fannau o Athrawiaeth o'r hyn (er mwyn
eglurwch) a grybwyllwyd yn llyfrau o'r blaen. gyfieithiad Eow.
Vaughan, Esq.'

Llundain. 12plyg.

6. * Ymddiffyiiiad rhag Pla o Schism : Neu Swyn gyfaredd yn
erbjTi neillduaethau yr Aniseroedd. A dynwyd allan o waith St.

Paul a St. Jud. Yn dangos trwy ysprydoliacth gorucliel i ba gyf-

ryw bechodau a phoryglon ofiiadwy y ysyrthiant hwy, y rhai a rM
allan or Ecclwys i Sliism nou ^^^7giad. Ac o ba fatli gyTineddf

melldigedig ddamnedig ydy^v y gwyr a domtia, ac a arwoinia ir

cyfryw noillduadau. Cyfioithiad E. V. Esc.

Printiedig ynghaer Ludd gan Joa. Streater, tros Philip Chotwiude,
1G58.'

Gwcl rhit

t NS aikcr s Sttfferhujs of titc L'ttrgy.
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Ymddengys fod yr hen wr boneddig o Gaergai yn llafunis yn ei

ddydd yn amddiffyn ei blaid ym mhob modd. Dyma cliwech. o fan
lyfrau mewn un flwyddyn, ae oil yn ffafr yr Eglwys.

7. ^ * Amddiffyniad y Bedyddwyr, yn erbyn Ymosodiadan y bobl

a elwir Quakers.'

Llundain, argrapbwyd 1658.

Gwaith. dau o*r Bedyddwyr o'r enwau John Price a William
Bound.
William Bound oedd yn byw yn y Garth Fawr, ym mhlwyf

Llandinam, yn sir Drefaldwyn, a'i esgynyddion ef yw y Preisiaid

sydd'yno yn bresennol. Yr oedd dau frawd o honynt, William a
John, y rhai a fuont ddefnyddiol iawn yn eu hoes. Bu farw John
yn 1657, cyn i'r llyfr ddyfod o'r wasg. Enw yr ysgrifenydd Cryn-
yddol oedd John Moon.*
John Price oedd yn byw ym Maes y Gelli, ger Nantmel, yn sir

Faesyfed. Yr oedd yn wr deallus, a ehynnorthwyol iawn i'r

gweinidog, Mr. Hugh Evans, tra y bu fyw. Yr oedd yn pregethu
yn achlysurol. Ystyrid ef yn ddyn defnyddiol a chymmeradwy yn
ei gymmydogaeth. Cafodd weled Uawer o erlidigaeth yn achos ei

grefydd yn ei oes. Bu farw yn 1673, a chladdwyd ef ym mynwent
Nantmel. Yr oedd mor wrthwynebol i gydymffurfio yn farw ac yn
fyw, fel y gorchymmynodd iddo gael ei gladdu a'i ben yng ngwrth-
wyneb i'r 'beddau ereill ! a rhoddwyd careg ar ei fedd, a llafn o
bres ar ei chanol, ar yr hwn, gyda'i enw, yr oedd deg llinell

Seisonig, a'r llythyrenau cyntaf ym mhob llinell yn gwneyd ei enw.
Yr oedd yn rhaid ei fod o deulu uchel, pan y rhoddid y fath gareg
gostus ar ei fedd.f

8. ^ ' British and Outlandish Prophecies: most of above 1000

years Antiquity, the rest very Ancient, Foretelling the several

Eevolutions which hath and shall befall the scepter of England

;

the Coming in of the Normans, Continuance and Extirpations ; the

late Warrs ; the late Kings death ; his Highnesses Conquest and

arrival to the Scepter, Sovereigntie and Goverment of Great

Brittain, and most of the great Princes of the world by their par-

ticular names ; and that his Highness that now is shall Conquer

most of them. Also, His Highness' s lineal descent from the antient

Princes of Brittain, clearly manifesting that Hee is the Conquerour

they so long prophesied of. Also, a short account of the late King's

Original
;
published in Welsh and English for the satisfaction of

the Intelligent in either Tongue. By Thomas Pug h, Gentleman.

London printed by Lodwick Lloyd, at his Shop next to the Castle

in Corn Hill, 1658.' [4to.]

* Hanes y Bedyddimjr, gan J. Thomas, t. 109, 110 ; Brooks's Hiatory of the

F((rita7is, vol. iii. p. 293.

t Jfanes y Bedyddwyr, gan J. Thomas, t. 110.
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s x yw y llyfr hwn gan m\%7af, ac o hono ef y cafodd yr

hvii ..Id hwiivv, lolo M«jr|;amv'^'', nn o awdlaii y 'Coronog

Fab ' sydtl yn gyhoeddt'dig yn y n'.* Mynogiad Cymrae^
a Seiaonaog am Hiiuloruu y .^ yd^nv, medd Augliarad

Llwyd.f

9. ^ * Propliwyduliaothau Myrddiu.'

10. ' Lexicon Totraglottou, An English-French-Italian-Spanish

Dictionary, Wheninto is adjoined a large Nomenclatvre of the

proper Terms (in all the fowr) belonging to several Arts, and*

Sciences, to Recreations, to Professions both Liberal and Mechanick,

&c. Divided to Fiftie two Sections ; With another Volume of the

Choicest Proverbs in all the^ Sayed Toungs, (consisting of divers com-

pleat Tomes) and the English translated into the other Three, to take

off the reproach which useth to be cast upon Her, that She is but

barren in this point, and those Proverbs She hath, are but flat and

empty : Moreover, Ther are sundry familiar Letters and Verses

running all in Proverbs, with a particular Tome of the British, or

old Cambrian Sayed-Sawes and Adages, which the Author thought

fit to annex hereunto, and make Intelligible, for their great

Antiquity and Weight : Lastly, there are five Centuries of New
Sayings, which, in tract of Time, may serve for Proverbs to

Posterity. By the Labours, and Lucubrations of James Howell,
Esq. SemBcOf non Segnaco.

London, Printed by Thomas Leach,' [1659,}: folio.]

Y mao i'r rhan Gymreig o'r llyfr mawr a chywrain hwn, rag-
ddalen arall, d'r darn neu y dosbarth hwnw yn cael rhifo ei dudalen-
au wrtho ei hun :

—
' Diharebion Cymraeg, "VV^edu ei cytieithu yn

Saisoueg. British, or old Cambrian Proverbs, and Cymraeean
Adages, never Englished, (and divers never published) before,.' Y
mae yr * Epistle Dedicatory ' yn gj'flwynodig * to the Right Honor-
able, (My most endeored Lord) Richard Eai5 of Carbery, &c. At His
Palace in Golden-Grove ;' ac wedi ei amseru ' London 4'^ Idus Martii,
1658,' gan jt awdwr * Jam. Howell ;* ac un arall tra chywrain, * To the
Knowing Reder ;' ac * A Ijotter to the Autlior from a worthy
Gentleman, who supplied him with som British Proverbs,' gan
* Richard Owen,' a'i amseru * Eltliam in Kent, Aug. 20. 1657.'

11. 'Rhan o waith Mr. Rees Prichard, Vicar Llanymddyfri.*

Dywedir, mewn nodiad ar y diwedd, dyddiedig * Tach. 1658,' gan
lolo MSS. 279.

t A. Llwj'd's History of ^fona^ p. 180.

t [Nid wyf yn g\%'bl sicr am y ttwyddjai sydd ar dudalen rijnfa/ y llyfr am-
rywiog a thra dyddorol hwn, gan ftxl y dyddiad j-n fy nghyfargrafl' i wtnii ei
niglo yniaith; ond 1059 sydd ar jt hoU dudalcnau euwol ereill, o'r rliai y mae
amryw yn y llyfr, ac yr wyi yn tybietl niai 1059 sydd ar yr iin cyntaf hefyd;
ao o8 felly, y mac wedi ei gynamseru o Hwyddyn yn y gofres hou.l
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H. M., diwygiwr y wasg, fod hwn y trydydd argraffiad, neu ei fod

y drydedd ran : nis gall liyny fod, os nad yr un yw hwn a'r un a
roddir yn 1670. Rhyw un rhan o bedair ydyw o waith y Ficar.

12. ^ * The very curious Act of Parliament issued during Bichard

Cromwell's Protectorate, for taking the Accompts and Pedressing

concerning the Tythes and Church Livings in

Wales, and Co. of Monmouth. Printed for the Parliament. 1658.*

1659.
1. ^ ^Diarhebion Cymreig, wedi eu cyfieithu gan James

Howel.'

Llundain. Unplyg
[Nid yw hwn ddim amgen na darn neu gyfran o'r ' Lexicon Tetraglotton,' sef

y rhif 10, a gofnodir d.f. 1658. Hwn yw yr unig ddam Cymraeg sydd yn y
gwaith hwTiw. Cynnwys 48 o dudalenau. Os ystyrir ef yn waith gwahanredol,
ni ddylasid ei gofnodi fel rhan o'r Geirlyfr Pedrieithiog ; ac os ystyrir ef (yr

hyn ydyw mewn gwirionedd) megys rlian o hwnw, ni ddylasid ei osod ef i lawr
ar ei ben ei hun. Heb hwn nid oes dim perthynas rhwng y Geirlyfr a Chymru
neu Gymraeg; ac amlwg yw na ddylasid cofnodi yr un gwaith ddwywaith. Hyd
yr wyf yn deall, ni chyhoeddwyd mo'r ' Diharebion Cymraeg' ar eu pen eu
hunain.]

Yr ydys yn cymmeryd yn ganiataol* mai James Howel y llythyrwr

ydoedd yr uchod, yr hwn a anwyd yng Nghefn y Bryn, ym mhlwyf
Llangammarch, yn sir Frycheiniog, yn 1594, Ue yr oedd ei dad,

Thomas Howel, yn gurad o'r fl. 1576 i 1631, pan y cafodd Gynwil
Elfed, yn sir Gaerfyrddin. Cafodd Howel ei ddysgeidiaeth yn Hen-
ffordd a Ehydychain, a chymmerodd radd B.C. Teithiodd lawer ar

y Cyfandir, a gwasanaethodd fel ysgrifenydd i larll Caerlyr, pan yn
Denmarc, fel Uysgenad ac ysgrifenydd y llywodi-aeth, a charcharwyd
ef am ei wastraff y pryd hyny. Cynnaliodd ei hun, ar ei waith yn
ysgrifenu yn benaf, yn amser Cromwel ; ond pan ddaeth Siarl ii. i'r

orsedd, efe a gafodd y swydd o Hanesydd Breninol, h.y., i groniclo

ysgrifeniadau y llywodi-aeth, yr hyn a fwynhaodd hyd 166(3, pan y
bu farw. Enwir tua thrigain o lyfrau o bob math o'i eiddo gan
Wood. Mae yn debyg mai yr un a enwir uchod yn Gymraeg yw
yr un a enwir gan Wood fel hyn, * Proverbs ; or, old sayed sawes
and adages in English, or the Saxon tongue, Italian, French, and
Si>anish-: Whereunto the British, for their great antiquity and
weight are added. 'f

2. ^ * Gair mewn pryd i gyfarwyddo i Gymru i adnabod y wir

(hen) ffordd o Addoliad (Duw).

Printiedig yn Llundain gan G. Dawson, J ac a werthir yn ei shop

ef dan y tri Bibl, yn ymul Pauls.'

* [Y niae hyny tu hwnt i bob ammheuueth. Cymh. rhif 11, d.f. 1644.]

t Wood's Athen. Oxon. vol. ii. pp. 165-169.

t Gall fod y Dawson hwn yn rhyw berthynas i Joseph Dawson, yr hwn a

drowyd o'i wuinidogacth o Gapcl Eglwysig Thornton, yn Sir Gaercfrog, ar

ddyfodiad Siarl ii. i'r orsedd.—Palmer's (Jalainy'f< JVoncon. Mem. vol. iii.

p. 452.
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3. % *Nad yw Gwoddi Gyffrodin yn wasanaeth dwyfol.'

4. * The Testimony ofWilliam Erbury, left upon Record for the

Saints of Succeeding Ages. Being a Collection of the Writings of the

aforesaid Author, for the benefit of Posterity. Wliereupon is added

The Honest Heretick, being his Tryal at Westminster.*

London, 1659.

Y mae yn cynnwys 23 o draethodau. Y mae rhai ereill yn
y Gywreinfa Brydeinig.

4. K * Articles of Iinpoachment of transcondant Crimes, Injuries,

Misdemeanors, and liigh breach of Trust committed by Col. Philip

Jones, exhibited by Mr. Bledry Morgan, with. Col. Jones' Answer.

1659.'

5. % * Legend of Captain Jones.'

Yr awdwr ydoedd y Dr. David Lloyd, doon Llanolwy. Ganed ef

yn y Berth Lwyd, ym mlilwyf Llanidloes, }ti 1598. Derbyniwyd ef

i Goleg yr IIoU Eneidiau, yn Rhydychain, pan yn 14 oed. Daeth
wodi hyny yn gymmrawd o'r coleg hwnw, a ehjTimiorodd ei raddau
yn y gyfraith leyg. Yn 1G42 gwnaed ef ;yTi Ebrwyad Llanfair
Dyffryn Clwyd, ac yn Wardain Ysgol Ramadegol Rhuthyn, ac yr
oodd ar im pryd yn did probenduriaeth yng Nghaorlloon. Yr oedd
hofyd yn Gapohvr i larll Derby. Cafodd Ddeoniaeth Llanelwy gan
yr Esgob Grilfith. Dywedir y cyfansoddodd y ' Legend ' uchod ar
*Awdl Richard Sion Greulon,' nou Richard ab Sion, gan Sion
Tudur. Bu farw Gorplienaf 23, 1696, a chladdwyd ef yn Llan
Sant Ffi-aid, sir Drefuldwyn.*

6. 'Records of some persecutions inflicted upon some of the

Servants of tlie Ijord in South Wales, with the sufferings of many
for not paying Titlios, not coming to the Steeple Houses, &c., also

the fruits of some of the priests who are called Ministers of the

Gospel in South Wales and Pembrookshire, byF.Gawler. 1659.*

4to.

7. * Perfect life of the Son of GK)d vindicated, also an arrow shot

out of Zion against Babylon and her Merchants, among whom is

Vavisour Powell, pleading for Sin in a dispute at Knighton, in

Radnorshire. By Morgan Watkins. 1659.*

* Williams's Eminent Welshmen ;Wood's A then. Oxon. ;BroMm Willis'siSi/. Aaaph
;

Y Brijthiiu, ISOO, t. 44.*{. [Yu ol vr Kminrnt •' •
'</ ar y 7fed o Fecli,

1G(»3, y l)u faiw ; ac yn ol yr im awiuinUxl, yn 1' ;l«lwyd y • lAirend
of Captain Jones ' gjntaf . Ceir ' Awdl Klusiart > ulon, ' o waith Sion
Tiulur, j-n Y Bnjthon, i. 215.]
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8. ^ * Articles of High Treason made and Enacted by the late

Half-Quarter Usurping Convention, and now presented to Publick

View for general satisfaction, of all true Englishmen, with a Petition,

or Eemonstrance, from the Shentlemen of Wales, to their cood

Worships, together with Trotters Journey-man on his Amble to

the Gallows.

Imprinted for Erasmus Thorogood, and are to be sold at the
Signe of the Eoasted Eump. 1659.'

G-waith gwawdlyd y breninoliaid yn erbyn y weriniaeth ydyw.

9. ^ * Articles of Impeachment of Transcendent Crimes, Injuries,

Misdemaenors, Oppressions, and high breach of trust committed

by Col. Phil. Jones, exhibited by Mr. Bledry Morgan, with Col.

Phil. Jones's Answer. Printed in the year 1659.'

Yn gyfrinachol y cafodd ei argraffu. Yr oedd Cromwel wedi
marw yn ddiweddar, ac yr oedd pobl yn dechreu meddwl pa
fodd y gwneid o hyn aUan. Buasai y Milwriad Philip Jones dros

ddeng mlynedd y dyn mwyaf yn Neheudir Cymru. Y mae pob
math o gyhuddiadau yn cael eu dwyn yma yn ei erbyn. Y mae
pobl Caerfyrddin, Morganwg, Mynwy, Brycheiniog, Maesyfed, ac

Aberteifi yn dyfod ^ chyhuddiadau hynod yn ei erbyn. Ehoir
enwau cannoedd o Gymry enwog y dyddiau hyny.

[Yr un yn ddiau yw hwn ^ rhif 4, dan y flwyddyn hon.]

1660.
1. ^ 'Cowir a ffyddlawn ateb i Lyfr a enwir ychydig Gyfar-

wyddiadau i'r Cymru yn erbyn y Cyfeiliorni sydd ym mysg y
bobl a elwir Cwacers, yn yr hon y mae yr awdwr di henw yn

dangos i ysbryd maleusus a chenfigenus yn erbyn pobl Dduw.
Gyda gwahoddiad i'r Cymru truain fel y byddo ydynt uno goleini

Crist oddimewn uddynt, a rhodio yntho. Oddiwrthim ni, y rhai mae

y byd drygionus mewn gwawd yn i galw Cwacers. Chandler*,

& Crook, f & Eondl Davies, & Evans. Llundain.' 12plyg.

* Cafodd un Thomas Chandler ei droi allan o Eglwys Hoydon Mount, yn
Essecs, pan ddaeth Siarl ii. i'r orsedd ; a bu iddo fat) o'r enw Samuel, yr hwn
oedd y gweinidog ymneillduedig cyntaf yn Ffareham, ac wedi hjmy yn An-
dover, yn sir Hamp, Yr oedd ncfyd un arall o'r enw John Chandler, yr hwn
a ordeiniwyd yn ol dull y Presliyteriaid, cyn adferiad Siarl ii, ac a gafodd
fjrvvoliaeth Petto, gan yr Esgob Reynolds, heb ei ail ordeinio. Yr oedd yr
esgob ar y cyntaf yn anfoddlawn i ganiatiiu ei gymmeryd i'r weinidogaeth heb
ei ordeinio, i'r hyn yr oedd gan Mr. C. wrthwynebiad ; ond o'r diwedd dy-

wedodd fod Mr. Chandler yn gystal gweinidog eisoes ag y gallasai ef ei wneyd,

fan ddywedyd wrtho yntau
Ife a ddarllenai ryw ranau <

ambtill waith ; ond nid arferai

weithiau, ond ni chafodd ei erlid.—Palmer's Calamy^a Nonconfonnitts' Mem-
mortal, vol. ii. jm. 220, 221, 229.

+ Cafodd un John Crook, A.C., ei droi o Gape! Denby, ym mhlwyf Pen-
istou, yn sir Caerofrog, ar ddyfodiad Siarl ii. i r orsedd.—Palmer's Calamy's
Noncon. Mem. vol. iii. p. 4.*i6.

. y gallai fyned a jdirogethu yr efengyl yn Petto,

o'r Llyfr Gweddi Gyffredin, a gwisgai y wenwisg
rai yr holl aercmoniau, am yr nyn y bygythid ef
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Djma fol y rhydd Mosos Williams y8t3rr y llyfr hwn. Dichon
raai atob ytloedd i * Cyfarwyddyd i'r C3rmro.'* Dichon hefyd mai
gwaith * Ilondl Davies/ ponjon Moifod, ydoodd, am yr hwn y
rlioddir ychwaneg eto.

2. % * Extract of Mr. Bushel's Abridgomont.'f

3. ' Some sober inspections made unto the Cariage and Consults

of the late Long Parliament, with some Prophetic Paragraphs.

London, 1660.* 12mo.

Dywodir mai yr awdwr ydoodd un J. Howell, o Gydweli, yn sir

Gaorfyrddin.

4. ^ * Welsh Proverbs, extracted from Miscellanies at the end of

Howell's Lexicon Tetraglotton, 16G0.

5. % ' Battledore. By G. Fox, 1660.'

[Y rhif 10, d.f. 1658, a'r rhif 1, dan y flwyddyn 1669, ydyw hwn; ac
auffawd cofnodi yr uu argraffiad deirgwaith.]

Y mae gwynob-ddalen y rhan Gymraeg o'r llyfr hwn fel hyn :

—

* Ehau Samplau yn y laith Gymraig yngcilch y girie Ti a Dy di

:

Yn dangos yn gyntaf
Yn gyfatobol ir Serythyrau yn dangos pafodd I darfu I Duw

Christ, ar saintie arfaru ddywedid Ti a didi wrth un din yn unig
pwu bynag ; ac Cliwi neu Ilwchwi wrth llawer, nou mwy nag un.
Yn ailo, Y maie yma rhau Samplau, jti gyfatebol I rheol y

y Grammar C^Tnraig, ym pa un yr Yscholhogion, Firiadau, Profswur,
ar poble, sin ddywedid chwi, a Hwchwi wrth un din yr unig, nwu a
allan welod jjafodd y maint gwedi gwurdroi ac yn cyfeiliorni oddi
wrth I rheol Profesedig I hinain, y Serythyrau, ar Grammar

Yn y goloui yr
hwn y goleuodd Clirist

chwi chedwch yntho
mai y galloch adnabod
yr eneniad ich dyscu.'

6. * A Display of Heraldrio : Manifesting a more easie access to

the knowledge thereof then hath hitherto been published by any,

through the benefit of Method ; Wherein it is now reduced by the

Study and Industry of John Guillim late Porsuivant at Armes.

Interlaced v\4th much variety of History, suitable to the severall

Occasions or Subjects. The fourth Edition. Corrected and much
enlarged by the Autlior himself in his life time. Together with

his own Addition of explaining the terms of Hawking and Himting,

for the use of Gentlemen. And now to this fourth Edition are

• Gwel rhif 3, d.f. 1667.

t Gwel rhif d.f. 1, 1642; rhif 2, 3, d.f. 1649.

24
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added about tliree hundred new Coats and Bearings of eminent

Families, in their proper Sections, never before inserted. And also

a true Eegister of the Blazons of all the Knights of the Garter, from

the first Installment to the last : And also of all the Baronets from

their first Creation to the last. Faithfully collected by Francis
Novver, Arms-Printer (and Student in Heraldry) in Bartholomew

Lane, London.

London, Printed by T. E. for Eichard Blome. 1660.'*^

7. % 'The Mystery of the Good Old Cause, &c. 1660.'

Hanesion hynod am yr aelodau hyny o'r Senedd Hir, a gymmer-
asent y Llw a'r Cj^fammod, yn dangos y cyfoeth a'r elw mawr oedd-
ynt yn ei wneyd, er eu bod yn proffesu hunan-ymwadiad. Gwawd
ydyw o*r crefyddwyr Puritanaidd Cymreig, gan roddi amrai chwedl-
au am danynt.

1661.

1. * Ystyriaethau Drexelius ar Dragywyddoldeb. Gwedi ei gyf-

ieithu yn gyntaf yn Saesonaeg gan Dr. E. Winterton, ac jr awr-

hon yn Gymraeg gan Elis Lewis, o'r Llwyn-gwern, yn sir

Feirion, Wr-bonheddig.

Printiedig yn Ehydychen gan Hen. Hall,f tros Eich. Davies, ac

a werthir yn ei shop ef yn heol St. Mair, yn ymul Oriel Col. 1661.'

Telpyn o Ijdfr bychan ydyw, 32plyg,J o tua 404 o dudalenau.
Mae yn ei ragflaenu, fel agos yr holl hen lyfrau, englynion o an-
erchiad i'r llyfr, y cyfieithydd, a'r darllenydd, gan Elis Anwyl,
Gruffydd a Wiliam Phylip, ac Edward Morris

; y rhai a ystyrid yn
feirdd enwog yn yr oes hono. Dywedir un amgylchiad hynod cys-

sylltedig a'r llyfr hwn yn Seisonaeg. Darfu i lyfrwerthydd yn
Llundain, yn amser y Frenines Ann, gyhoeddi argrafiiad mawr o

hono, a chan nad oedd galw am dano cyfatebol i'r draul, daeth i

anhawsderau yn ei amgylchiadau bydol. Adroddodd ei gwyn wrth
Daniel De Foe, awdwr Hanes Rohinson Crusoe. Tybiodd y cyhoedd-

wr, pe gellid cael hanes ysbryd wedi cyfodi oddi wrth y meirw, i'w

gydio, fel attodiad iddo, y gallasai werthu yn dda. Yn ebrwydd,

* Gwelrhif 2, d.f. ICll.

t Yr oedd amryw o'r cnw Hall yn y weinidogaeth yn amscr Cromwel, y rhai

a drowyd allan pan ddaeth Siarl ii. i'r orsedd. (iwel Palmer's Calami/^s Non-
conJormints\ Memorials, yn ol y Ddangoseg ; a gall fod cangen o deulu rhyw un o

honynt wedi ymgyuinieryd .I'r gelfyddyd o argraffu, yr hyn oedd yn beth tra

chyfFredin. ArgraHodd yr H. Hall hwn argralfiad o'r Testament Newydd yn
yr iaith Dyrcaeg, o dan nawdd yr Anrhydeddus Robert Boyle.—Tiniplerley's

Dktivnary.

X [Ei faintioli yw 24i)lyg. Cynnwys corfF y gwaith *J77 o dudalenau, ac ar y
tudaleii olaf o hono dywedir—*Ar Dragywyddoldeb nid oes un Terfyn.' Yna
y canlyn tudaleu o gamargrafhadau, a 14 tudalen o weddiau, ar ddiwedd y rhai

ceir y gair 'Terfyn ;' a llonwa y rhaglitholion IMj o dudalenau
; y cyfan yn 428.]
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cipiodd De Foe yr awgrym, ac anfonodd iddo, 3rm mhon ychydig
ddyddiau,— * Tlio True History of the Apparition of one Mrs. Viel;*

yr hyn a attobodd y pwrpas ; cany8, aed ymaith d'r llyfrau yn
ebrwydd gyda gwanc ; a byth er hyny y niae galw am y llyfr yn
Seisonaog, fel y mao tros hanuor cant o argraffiadau wedi eu gwerthu,
trwy fod niiloedd yn credu yr lianes fel gwirionedd, er nad yw y
cwbl ond fiug-hanos, o waith Do Foe.*

2. ^ * Drych CydxN-ybod, sof modd cymmwys a ffrwythlawn i

dd^^'yn pob math ar ddyn i gaol gwybodaeth o'i bechodau, a megis

ei gweled ger bron ei lygaid, gan ddangos iddo pa fodd i gwneiff

ei Cyffos i'w Dad enaid, a'r modd i gael meddyginiaeth am danynt.'

12plyg.

3. f <Bref Narative of V. Powell. By Himself.'f

Dyry A. Wood hwn yn 1671, o dan yr enw— * 'Tis a canting and
enthusiastic piece :' h.y. * dernyn o flfregod benboeth ydyw.'J

4. * Cambria Trivmphans, or Brittain in its Perfect Lustre.

Shewing the Origen and Antiquity of that Illustrious Nation. The

Succession of their Kings and Princes, from the first, to King
Charles of Happy Memory. The Description of the Countrey

:

The History of the Antient and Moderne Estate. The Manner of

the Investure of the Princes, with, the Coats of Arms of the Nobility.

By Percy Enderbie, Gent.

London, printed for Andrew Crooke, and are to bo sold at the
Green Dragon in St. Paul's Church-yard. 1661.' Folio.

Ehoddwyd allan argraffiad o hwn mor ddiweddar a'r fl. 1812.§
Dywodir i Enderbie wneyd ei waith yn wael iawn, yn ddim ond
easgliadau o awd^^ diweddar. Yr oedd yn euedigol o neu ger
Lincoln, ond wedi priodi merch i Syr Edward Morgan o Lantai*nam,
yn sir F^-nwy, ac feUy daoth i afael a rhyw ysgrilcniadau yn yr hen
lyfrfa yno, y rhai, trwy gynihclliad rhai boneddigion, a gylioeddotM t f

o dan yr enw uchod, hub fud ganddo yr wybodaeth am Gymru ag (•• ( [.I

angenrhoidiol i'r fath orchwyl. Bu farw yn. neu ger Caerlleon ar
Wysg, jTi sir Fynwy, yn Ebrill, 1670.

* Daniel De Foe, by Foster, ISoS. [Yn olhanesion creill, ihvylusu g^erth-
iad • Drulincourt on Death' y g^uaeth l)e K"<- v . wt J.ui. - «;u. i Anecdottv of
Books and Authora^ t. 53.]

+ Yn ol Hanes y Dedifddiryr^ lie y Jyfyuii- o houo.

X Wood's A then. Oxon. vol. ii. p. 347.

§ [Yn 1810 jT ymddangosodd jt ail argraffiad. Adarcraffwyd ef mewn dwy
gyfrol unplyg, air a llythyren fcl yr ar^graffiad cyntaf, yr liwu ocdd >\ctU
myncd yu hyuod iawu o briu.J
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5. 'A History of the Civil Wars of Great Britain and Ireland.

By J. D. 1661.'*

Yr awdwr ydoedd John Davies, yr hwn oedd yn fab i William
Davies, o Gydweli, sir Gaerfyrddin, a'r hwn a gafodd ei ddysg yn
Rhydychain a Chaergrawnt. Dygwyd ef i fyny yn Bresbyteriad
yno. Bu yn trigiannu am beth amseryn Ffrainc, yng nghymdeith-
as un John Hall, o Durham, lie y dysgodd iaith y genedl hono yn
dda, a phan ddaeth yn ol, defnyddiodd ei amser yn cyfieithu

gweithiau o'r Ffrancaeg i'r Seisonaeg. Gwnaed ef yn Gofiadur

Cydweli ; ac yn y lie hwnw y bu farw, Gorphenaf 22, 1693.-|-

6. *The Sphere of Gentry: Deduced from the Principles of

Natvre, an Historical and Genealogical Work, ofArmes and Blazons

;

In Four Books, Entituled

Gentlemen, \ Adams Shield, \ ^ [ Native,

Esqvire, / Josephs Coat,
( a" )

Dative,

Knight, ( Yulcan & Minerva, ( ^ j
Achieved,

King, j Fountain & Honour, j *^ \ Created,

In which is contained. The
Genealogies ofthe Patriarchs and \ f Symbols .of the Grecians,

Heroes, f \ Antiquities of the Jews,
Standards of the Jews, I j

Armes and Ensignes of the

Hieroglyphicks of the Egyptians, j \ English Nation :

Accommodated with lively Cutts on Copper, as well for Aarons

Brestplate as Ariadne's Crown, drawn down to King Charles n.

By Sylvanvs Morgan.

London, Printed by "WiUiam Leybourn, for the Author, living at

the City Coat, on the back side of the Eoyall Exchange. 1661.'

Silvanus Morgan ydoedd Baentiwr Peisiau Arfau. Efe a
gyhoeddodd lyfr o'r enw * Aimilogia,' ryw bum mlynedd arol hwn.
Efe a anwyd yn 1620, ac a fu farw yn 16S3, yn 73 oed.J

7. * The Fall of Man declared, One Warning more. 1661.'

Enwr yr awdwr oedd Thomas Kent, o Dinbych, yn sir Benfro.

Yr oedd yn y carchar y pryd hyn am ei egwyddorion, ac y mae yn
galw ei hun yn * Prisoner in outward bond.' Un o'r Crynwyr
ydoedd.

1662.

1. ^ * Trefn Ymarweddiad y Gwir Gristion, neu Lwybr hyffordd

i'r Cj-mro i rodio amo bounydd gyda Duw. Gan Edward Wynn,
D.D.' Llundain, 1662. 8plyg.

* Oent. Mag. July, 1715, p. 660.

+ Wood's A then. Oxm.;WiUia.ma'a Eminent Welshmen.

X Meyriok'8 Introduction to Dvmn^a Heraldry, vol. i. p. xii.
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Y Dr. Edward Wynn, ydoedd fab i Edward Wynn, Yswain, o
Fodowryd, yn sir Fon, a Marj^arot, merch R. Morgan, esgob

Bangor. Cafodd ei ddysg yng Ngliaergrawnt, lie y cyrhaeddodd y
radd o A.C. Yn 1G44, cafodd borsoniaotli Llan jTn Mawddwy, jti

sir Foirionydd, gan ei owythr, yr E8g<^b Owen. Wedi yr Adforiad
gwnaod of yn berson Llanarmon, gor l*wllhoIi, yn 8ir Gaoniarfon, a
Llangeinwen, jti sir Fon. Tua'r fl. 1661, cymmerodd y radd o
D.D. Gwnaod of hofyd yn borson Llanllecliid, yn sir Gaemarfon,
ac yn 1663, vn ganon yn Llanehvy, ac yn gangliellydd ym Mangor.
Yn 1668 cafodd borsoniaoth Llanougrad, Mon. Bu farw Rliag. 17,

1669, a chladdwyd ©f yn Llangafib. Sofydlodd ysgol yng Nghaer-
gybi ; rhoos 50p. i addurno eglwys gadoiriol Bangor, a lOOp. or c^Tinal

clasgodog 06;;. yn y flwyddyn yng Ngholeg lesu, yng Nghaer-
grawnt.*

2. * British. Antiquities Revived ; or friendly contest toucliing y«

sovereignty of the three Princes of Wales in antient times,

managed with certain arguments, whereunto answers are applied.

By Robert Vaughan, Esq. To which is added the pedigree of

the Right Hon. tlie Earl of Carbery, Lord President of AVales, with

a short account of the Five Royal Tribes of Cambria. By the same
Author. Oxford, 1662.' 4to.t

Robert Vauoh^vn ydoedd fab hynaf Howel Vaughan, Yswain, o
Heng\sTt, gor Dolgellau, yn sir Feirionydd, lie y ganwyd ef yn
1592, disgynyddion yr hwn oedd y diwoddar S)t Robert Williames
Vaughan, oNannau, Hongwrt, Rug, aGwongraig ; canysy mae (neu
yr oedd) c^Tinifer a hyna o etifeddiaothau touluaidd, wedi dyfod yn
un yn bresennol, hob law yr etifeddiaethau jti sir Gaemarfon. Aeth i

Rydychain yn 1612, pan yn ugain oed, o'r lie yr ymadawodd cyn
derbyn graddau. Gan fod gauddo etifeddiaeth fawr, efe a droul-
iodd oi amser mown ymchwiliaethau hynafiaethol Brytanaidd. Yr
oedd yn ymohebu ag enwogion ei 00s ag oedd o'r un chwaeth, megys
yr Archesgob Usher, Syr S. D'Ewos, Solden, a hynafiaethwyr
onwog ereill. Ni chyhooddwyd ond ychydig o'i weithiau. Y mae
' llanos sir Feirionydd ' o'i eiddo yn y gyfrol gyntaf o'r Cambrian
lleginti'Vy a rhai o'i lythyrau }ti >t ail gyfrol. Bu farw yn llongwrt,
yn* 1 666-1

2. ^ * A brief Narrative of the former Propagation, and late

Restriction of the Gospel in Wales.*

3. * The Bird in Uie Cage, Chirping Four distinct Notes to his

comfort abroad, i. Of Consideration, Counsel, and Consolation.

* Wood's Athen. Oxon. ; Brown Willis ; Williams's Eminent Welshmen,

+ Yr oecld yn gwerthu am 1;>. \\s. 6c.

:J:
Wotxl's Athen. Oxon. vol. ii. p. 257; Camhrtau Rctjitfrr : Williams's

Eminent Wel.-tlimt^n. [Ccir cofiaut lletl eryno am Kolnjrt Vaughan, yi\g X<pcaith
Qnrtlltcr Mi chain, ii. 426.] .\il gj'hotxLlwyd y gwaith hynx yn yganrif liresou-
uol. [Argraffwyd ef yu y Bala, yn 1834, 4plyg.J
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ii. Some Experiences and Observations gathered in Affliction, and
first intended only for private use. iii. The Lamentations of

Jeremiah, in the ordinary measure of singing Psalms, iv. A true

Christians Spiritual Pilgrimage, setting forth his afflicted and con-

solatory state in another Metre. And as Preface hereto, an Epistle

to the Welsh Churches, and a brief Narrative of the former Propa-

gation, and late Pestriction of the Gospel, (and the true Preachers

and Professors thereof) in "Wales. And a short Vindication of the

Author and others, from the Calumniation of their Adversaries con-

cerning the same. The Second Edition corrected and enlarged.

London, Printed for L. C. at the next shop to Pope's Head Alley,

and the West side in Cornhill. 1662.'

4. * Memorials of Pay.*

Cynnwysa y rhai hyn ei deithiau yng Ngwynedd, gyda'i gyfaill

Willoughby, yn dechreu yn Northampton, Mai 8, 1662, trwy 6aer-
lleon i Ddinbych, i Fangor ; Mai 20, i ben Carnedd Lleweljm ; Mai
22, i Ynys Seiriol ; Mai 24, i Landdwyn ; 26, i Lanberis, a Bedd
Gelert; 27, i'r Wyddfa, a Chlynnog ; 29, i Ynys Enlli ; a'r 31, i

Harlech. Taith i chwilio am blanigion a llysiau nodedig oedd
hon.

5. ^ ' A Book of the Names of all the Parishes in England and

Wales. 1662.'

6. ^ * Considerations and Eeasons against Reviving the Act en-

tituled, '* An Act for the Better Propagation and Preaching of the

Gospel in Wales and Pedresse of some Grievances there.' 4to.

Nid oes enw lie nac amseriad wrth hwn.

1663.

1. ^ *A Description of Wales, by Sir John Price, published by

Thomas Ellis, with Mr. Eobert Vaughan of Hengwrt's Notes.

Oxford, Printed 1663.' 4to.

Math o ail argraffiad diwygiedig ydyw o lyfrau Syr Jolm Price ;*

ond mor wahanol i'r eiddo hwnw, fel na feddyliai neb ei fod yr un.f
Nid argrafPwyd ond 128 o dudalenauohono. Dywed Edward Jones,

*Bardd y Tywysog,' mai argraffiad newydd ydoedd o * Powel's

History of Wales.'! Yr oedd Eobert Yaughan o Ilengwrt, wedi
bwriadu cyhoeddi gwaith Powol, gyda gwolliadau a chwanegiadau

;

ac efe a roddodd ei bapyrau i law Mr. Ellis, oi gymmydog. Yr
achos pa ham y darfu iddo adael y gwaith yn anorphenol ydoedd,

* Gwel rhif 1, 2, 3, il.f. 15G8.

t Wood's A then. Oxon. vol. i. p. 74.

t Gwel d.f. 1514.
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moddir, i Percy Endorbio p:yhooddi jt oiddo of—* Camhrion Tri-

umplmnH,'* a'i fod wodi dofnyddio y d«'fiiyddiau a^^ y b\madai
EllJH oil dofnyddio, apf oodd wodi ou caflplu tiiag at oi lyfr. Oworth-
wyd yr hoU lenaii, oddi oit-lir ychydij? iawn, yn bapyr diwortli, fol

ag y mao yn auhawdd iawn caol gafaol ar un o honynt. Am
Thomas Ellih, mab ydoodd i Grillith EIHh, o Ddolbonmaon, yn

Eilionydd, sir Oaornarfun, llo y panwyd ofyn 1025. Yn bymthoff

ood aotli i Rydychain, a diyrhaoddodd oi B.C. yn 16-14. Yr oodd
yno yn arasor y pr^vrtliryfol cartrofol, a chynimorodd arfau ym
mhlaid y bronin. Cyrliaoddodd wodi hyny ei A.C., gwnaod ofyn
gjnnnirawd o'i golog, ac; ymostynp^odd i gydnabod y weriniaoth.

Ai' farwohioth oi gilr, y Dr. Jolin Ellis, porson Dolgollau, yr hwn
oodd yntau yn ysgolhaig air awdwr onwog anirai lyiVau, cafodd y llo

hwnw. Bu farw yn Nolbonmaon yn 1673.f

2. * Tlio Valiant Welshman, or the true Chroni(;lo History of tho

Life and Valiant Doods of Caradoc tlio Groat King of Cambria,

now called Wales, as it hatli boon sundry times acted by tlio Prince

of Wales liis Servants. Written by R. A. Gent.

London, Printed for William Gilbortson at the Bible without

Newgate. 1603.* [4plyg bychan.]

Enw yr awdwr yn 11awn ydoodd Robert Armin.

3. H ' Ichabod, or Five Groans of the Church : Prudently Foro-

seoing and Passionately Bewailing Her Second Fall, tliroatnod by

five dangerous, though undiscornod Miscariagos. 1663.*

Traothu y mao am gydio bywoliaothau plwjrfol, urddiadau, llygr-

odigaoth yr ollbiriaid, a byw o'u plwyfau. Rlioddir rhestr o'r am-
rywiol blwyfau yng N<^hymru llo yr nvdd gwoinidogion 3^1 dal byw-
oliaothau, ond hob fyw yn, nag yn a^osi'w hoglwysi. Yr oodd 143

o'r fath yn sir Forganwg, 26 yn sir Fynwy, 23 yn sir Bonfro, a 17

yn sir Frychoiniog, &c.

1664.

1. * Llyfr Gweddi Gyffrodin, a Gwoinidogaoth y Sacramontau, a

Chynnoddfau a Coromoniau oroill yr Eglwys, yn ol arfor Eglwye

Loog^, ynghyd a'r p8allw3rr nou Psahnau Dafydd.

A Brintiwyd yn Llundain gan S. Dover, tros Edward Ffowks, a
lUiotor Bodwol. mdcclxiv." [4plyg.]I

Yr oodd yn gyssylltodig A hwn :

—

*p8allwyr nou Psalmau Dafydd, ar ol Cyfioitliiad y Bil>l M.iwr

;

wodi ou Pwyntio fol y maont i'w canu, nou i'w dywttlvd mown
Eglwysau.

• (Jwol rhif 4, .If. 1061.

t WimhI's Athrn. Oroii. vol. ii. pp. 248, 249 ; Williaina's EminnU WeUfimm.

t [Yn y llythyron dddu y mac ; ac y niac iK>b adran o hono yn .1.-. 1 iron A
Uythyreu fawr atUluruog.]
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Argrapliwyd yn Llundain, tros Edward Fowks, mdclxiv.'*

Llyfr gweddi mawr unplyg [4plyg] i'r ' Eglwysau ' ydoedd hwn.
Cafodd S. Dover, yr argraffydd, yng nghyd a John Twyn, Thos.

Brewster, llyfrwerthydd, a Nathan Brooks, Uyfrwerthydd, eu profi

yn euog a*u condemnio o blegid argrafFu a chyhoeddi Uyfrynau
* Cableddus a Maleisus.' Caed Twyn yn argraffu yn Cloth Fair
ar hyd y nos ; a chafodd ei grogi, ei chwarteru, a ehodi ei ben uwch
Forth Lludd.

2. % *Ai'ticlau. Y Namyn un deugain Articlau Qrefydd.

gyfieithiad J. D. SS. T. F.' 4plyg.t

Y Dr. Davie 8 o Fallwyd ydoedd y cyfieithydd uchod.

3. ^ *— ac unffurfiad Thomas Jones.* Splyg.

J

Dichon mai nid y flwyddyn hon y cyhoeddwyd yr Erthyglau yr
ail waith, eithr rywbryd o hyn i'r flwyddyn 1710, pryd y cyhoedd-
wyd hwynt y drydedd waith wrthynt eu hunain. Dywedir rhywfaint
am Thomas Jones mewn lie arall.

4. If 'Egwyddorion y Grefydd G-ristionogol yn gynnwysedig

mewn Catechism Byr.'

Catecism y Gymmanfa Bresbyteraidd yw y llyfr uchod, yn gyfrol

fechan 1 8plyg, yn cynnwys 74 tudalen. Y mae yn gyssyUtedig yr
A. B. C, Credo St. Athanasius, a Chredo Nicea. Hefyd * Articlau

neu Byngciau,' sef Erthyglau Eglwys Loegr, * wedi eu cyfieithu yn
Gymraeg gan J. D., S. T. F.'f Ar ol y Catecism, y mae yr hysbys-
iad canlynol yn y ddwy iaith :—

* The impression of this Booh was

chiefly done at the charge of Mrs. M. Crowther, an English Gentle-

woman ; and not a littlefavoured hy Mr. Caleb D'Avenantj a Wigorniati.
* Argraphiad y llyfr hwn a ddibenw^'d yn benaf ar Draul, neu G6st,

Mrs. M. Crowther, Saesnes Foneddig : Ac hefyd drwy helaeth gyd-
roddiad Mr. Caleb D'Avenant o Gaerfrangon.' Yna y canlyn
pedwar englyn o * Fawl i'r rhai uchod am eu haelioni,' ac wrthynt,
^ John Rhydderch cHi cdnt.'' Bhwng y * Credoau' a'r * Erthyglau' y
mae tudalen yn cynnwys yr ymadrodd Lladinaidd i'r perwyl hyn :

—

*Dyma gyfieithiad Cymreig o Erthyglau Ffydd a Chrefydd a
dderbyniwyd yn unfrydol yn Eglwys Loegr, ac wedi cymharu
yn ofalus a'r argraphiadau Lladinaidd a Seisonig, gan Geo.
Llanelwy.' Y 'George' hwn ydoedd y Dr. George Griffith,

esgob Llanelwy. Gwelir fod erthyglau y Fresbyteriaid ac erthyglau

* [Ymddengys mai dyma y tro cyntaf i'r gair * argraphunid ' gael ei arferyd
• ^yfrau Cymraeg ; * printio oxi Umprintio' yr oeddid o'r l)laen ; a gwelir r^"^

brintio ' a gafodd y rhan flaonaf o'r llyfr hwn ; ond * argrapliM^d
ar lyfrau Cymraeg ; * printio ac *iinprintio' yr oeddid o'r l)laen ; a gwelir mai
ei • brintio ' a gafodd y rhan flaonaf o'r llyfr hwn ; ond * argrapliM^d ' v
* Psallwyr,' fel y tystio y cyfargrafT sy ger fy mron. Cyfieithwyd rliif 4, d.r.

1C58 o'r ' trydydd argraphiad yn Seisonaeg,' ond ' printiedig,' nid argrap/itdig,

yw y gwaith Cymreig er hyny. Nid yw amlw^ a yw y gair ' argraphwyd '

yn arforedig ar ragdd^en rhif 7, d.f. 1658.]

+ Yn ol Moses Williams [CofreHtr^ rhif 5.]

t Gwel rhif 2.
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E^^lwys Tjoop^, wedi ou cyhooddi jn un llyfr trwy awdunlod yr
Of^lwyswyr. Y mao yn briodol myiio^u yin mhollac-h fod y CtLUnAsni

wodi oi ddosbui-tlai yn HO o ddosbarthiadau, yii old^'ddiauy mis, fol

y Salman yni Moiblau yr Ej^lwyH. l>ywod Mr. D. I'otor,* ar ol

J*alnior, luai Mr. William Jouoh, o sir Ft'irionydd, a'i cylieilhodd, er

nad ymddonjj^ys hyny oddi wrlli y llj'fr oi liunan ; ond dywod Wil-
liams mai Jamo8 Owon a ^ylioithodd Gatocism y Gymmaufa, gaii

drolnii y ^ofyniadau yn ol rhifodi yr wythnosau yn y liwyddyn.f
Ef allai or Iiyny mai ag argralliad arall y gwnaoth Mr. Owon hyny,
gan fod yn hwn yr hoLladau yn ol rliifedi dyddiau y mis, ao nid yn
ol rhifodi dyddiau y flwyddyn. Bu Wm. Jonos, yr hwn oodd
onodigol o sir Foirionydd, am both amser yn eadw yr Ysgol
Ramadogol yn RhuthjTi ; ac wedi hyny symmudodd i Ddinbych, llo y
dowiswyd of yn gapolwr i'r Llyivodraothwr Twistleton ; a thua'r 11.

1048, daoth yn woinidog y plwyf. Darfu i woithred yr Untfurliad
oi wtliio o'r Eglwys, a Gwoithred y Pum Milltir oi yru o'r drof, a
chafodd noddfa gan y Treforiaid, yn y Plas Tog, sir Fliint, gan
roddi iddo worth ugain punt y flwyddyn o dir at oi gynnaliaoth.
Dyoddofodd unwaith dri mis o garchar am gynnal gwoddi deulu-
aidd yn nliy g^^T bonoddig, llo y Uettyai. Symmudodd i Estyn, llo

y bu farw mown oedi*an teg, yn 16794

5. 'A Display ofHeraldry : manifesting a more oasio access to the

knowledge thereofthen hath hitherto been published by any, through

the benefit of Method ; Whoreinto it is now reduced by the Study and

Industry of John Guillim late Pursuivant at Armes. Interlaced

with much variety of History, suitable to the several Occasions or

Suljjocts. The fifth Edition. Corrected and much enlarged by the

Author himself in his life time : Together with his own Addition of

explaining the Terms of Hawking and Hunting. And to the fifth

Edition were added about four hundred new Coats, and Bearings,

in their proper Sections, never before inserted. As also a true

Register of the Blazons of all the Knights of the Garter, from their

first Installment : And also of the Baronets, from their first Crea-

tion to the last, wliich were made by King Charles the First. And
to this fifth Edition many offensive Coats (to the Loyal Party) are

exploded : With a supply of his Majestys Friends : As also the

Names and Coats of Ai-mes of the Knights of the Garter, Knights
Baronets, and Knights of the Bath : Together with the Atchievo- .

monta at large of most of the Nubility whidi wore made by King
Charles the Second.

• Hones Cre/i/Ud ymj Nghyinru.

+ Bioffraphical Dictionary of Eminent Welshmen.

X Peter, JJanes Crc/yiUl yng N'jhymni, t. 654, 555. [Ouxuth OuxUlo.r M^Jiuin,
ii. 303.]

25
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London, Printed by T. R. for Jacob Blome, and are to be sold by-

John "Williams at the Crown, and Josbua Kirton at the Kings Armes
in St. Pauls Church-yard ; Humphrey Tuckey at the Black Spread-
Eagle, and Francis Tyton at the Three Daggers in Fleet-street.
1664.'*

1668.

1 . ^ * Memories of the Lives, Actions, Sufferings, and Deaths of

those Noble, Reverend and Excellent Personages, that Suffered by
death, sequestration, decimation or otherwise for the Protestant

Religion, and the great principles thereof, Alliance to their Sove-

reigne in our late intestine Wars, from the year 1637 to the year

1666, with the Life & Martyrdom of King Charles i. By Da:
Lloyd, A.M. sometime of Oriel College in Oxon.

London ; MDCLXvni.'f

David Lloyd ydoedd fab Hugh Llwyd, o'r Pant Mawr, ym
mhlwyf Trawsfynydd, Meirionydd, ac a anwyd yn 1635. Cafodd
elfenau ei ddysgeidiaeth yn Rhuthyn, o'r He yr aeth i Goleg Oriel,

Rhydychain. Yn 1 658, cafodd bersoniaeth Ibston, ger Rhydych-
ain, a bu hefyd yn Ddarllenydd yn y Siartrws, Llundain. Dychwel-
odd i G-ymru, pan y cafodd ficeriaeth Llan Sant Ffraid ym Mech-
ain, sir Drefaldwyn, canoniaeth yn Llanelwy, a'i benodi yn gapelwr
i'r Dr. Isaac Barrow, yr esgob, yn 1670. Yn 1671, cafodd ficeriaeth

Abergele, a phersoniaeth Llanddulas, yn 1672
; y rhai a gyfnewid-

iodd yn 1677 am ficeriaeth Llaneurgain, yn sir Fflint, a phreben-
duriaeth yn Llanelwy. Ymddengys hefyd iddo fod ryw bryd yn
dal personiaeth Llansannan. Heb law yr uchod, efe a gyhoeddodd :

—

* Wonders no Miracles, London, 1666 ;' * Church Worthies ; Or, the

the Lives ofthe Right Reverend Arch-bishops, the Reverend Bishops,

Doctors, and eminent Divines since the Reformation ;' * State

Worthies ; being Observations on the States-men and Favorites of

England since the Reformation ; their Prudence and Policies,

Successes, and Miscarriages, Advancements and Falls, during the

Reigns of King Henry viii. King Edward vi. Queen Mary, Queen
Elizabeth, King James, and King Charles i.'J

[1669.

1. * Poems by the most deservedly Admired Mrs. Katherine
Philips, the Matchless rind a. To which is added Monsievr

Cornoille's

Pompey \

& > Tragedies.

Horace, )

With several other Translations out of French.

* Gwel rhif 2, d.f. ICll ; a rliif 6, d.f. 16G0.

+ Theo. Jones's History of Breconshirt, lie y mae cryii lawer am yr awdwi*
liwn.

X Williams's Eminent Welshmen ; and MS. penes me.
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Tjondon, Printed by J. M. for II. Ilorrinp^an, at tho Sig^e of

tlio Blow Anchor in Lower Walk of tlio New Exchange, 1669.*

Catherin Phimw (Orinda) ydoedd ferch John Ffowler, o Bucklebury, yn
8wy«l(l BcTC, un '

' "
\ \r LIundain ; a dywodir gaii rai VBgrifenwyr ei geni

hi yn Hwy«Ul Fr\ i ch:in ert-ill, ym mhlwyf St, M&ri Woolnoth yn
LIundain. N' '

' •" fi'ulu o'r enw Ffowler ym Mrycheiniog o
^ylch yr am i yn byw yn Ablxjy (.'win Hir, yn swj'dd
Fae8yfe<l, »> rr o'r enw Sir Kicliard Ffowler; yr hwu y
coffoir am dauu yu yr Luu ngwm cunlynol :

—

'Alas! alas! poor Radnorshire

!

Never a park, nor ever a deer,

Nor ever a squire of five hundretl a year,

Save Sir Richard Fowler of Abbey Cwm Hir.'

A hwyrach mai un o gyfathrach y niarchog neu y barwnig hwnw ydoedd Orinda.
Pa fodd bynag am hyn, cafodd ei Ixjdyddio yn y plwyf a nmlwyd, yn LIundain,
ar yr 11 fed o lonawr, 1G31. Dygwyd hi i fyny yn egwyddorion yr Henad-
uriaiil ; ond nid hir y bu heb eu gailael, ac ymuuo a'r Eglwys y licdyddiasid hi

yutldi. Yn 1(>47, ymbriododd -X James Philips, o'r Priordy, AljerteiH. Y
llythyr diM'eddaf a ysgrifenmld ydoetld ym mis Mai, 1G(>4. Buan ar ol hyny,
tra ydoedd yn aros yn Lhmdain, cymmerwyd hi yn glaf o'r frech wen, o'r hon

y ])u farw, yn y 33fed flwyddyn o'i hoedran, a chladdwyd hi ger llaw Eglwys
St. Beunet, yn y Ddinas.]*

1670.

1. 'Allwydd neu Agoriad Paradwys i'r Cymrv. Hynny yw
Gweddiau, Devotionau, Cynghorion, ac Athrawiaethau tra duwiol ac

angonrheidiol i b6b Cliristion yn mynnu agoryd y Portli a mjmed i

mown i'r Nef. Wedi ou cynnull o auiryw lyfrau duwiol, a'i cyfieithu

yn Gymraeg : neu wedi eu cyfansoddi, gan I. H.

Yn Lvyck. Imprintiwyd yn y Flwyddyn m dc lxx.' [I2plyg
bychan.]

Llyfr Defosiynau, neu Misml Pabaidd, yn Gymraeg a Lladin yn
gyfoclirog, yw h^vn, yn 478 o dudalenau 12plyg, ac wedi ei ysgrifonu
mown iaith ogliir a da. Y mao yr uch-linellau a'r prif eiriau mown
llytliyronau cocliion. Tebyg mai gvnc o'r Doheudir ydoedd y
cusglydd, canys efe a'i cythvyna,—'At fy anwyl Frodyr a'm
Chwiorydd a'm Ooraint oraill ifyddlon yn-Gwent a Brec^lieinoc.'

Ac wrtli gyii-Iythyronau ei onw 'I. II.' y mae yn debvg mai un o'r

Havardiaid o Ddofynog, ydoodd
;
gan fod touluoedd Cymreig yno

o'r cy^onw hwnw trwy yi* oesoedd, ac eto, ya ymlynu wrth y grefydd
Babaidd ; ac un o honynt yn wastadol yn }T otfoiriadaoth. Y mae
ei fod yu anerch oi * Goraint,' yn * Gwent a Brecheinoc,' yu brawf
cadaruhaol o hjni.f Y llo a olwir ^ Lvijck^ y dywodir argraffu y
llyfr yno, yw Livge^ yn uhoyrnas bresonnol Belgium, medd y Parch.
D.S.Evans; a dywed uu aniU, *L>'yTk,'neu * Luiek,' a * Liego
city, the capital of tho bishoprick of Liege.'| Y mae y Parch. D. S.

* Y Brython, iv. 327.

t James Havard oedd enw tliwetldar offeiriatl Pabaidd Al>erhonddu, a'i nai
o'r uu enw, ac o'r iin tculu, yw oti'eiriad Pabaidd prcseunol Cacrfyrddin.

X Morseen's (jfographify a Salmon's Gazetleer.
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Evans, oddi ar y dyb mai yn Lieges yn Belgium, yr argraffwyd y
Uyfr, yn gwneyd sylwadau ag y mae genyf yr liyfrydwch o'u eol-

nodi :—
' Diclion mai ym mhrifysgol Babaidd y dref hono y der-

byniodd y cyfieitliydd ei ddysgeidiaeth, a bod ganddo, mewn can-

lyniad, gryn adnabyddiaeth yno, ac mai hyny a barodd iddo fyned

yno i argraffu ei lyfr. Yr oedd y rhan fwyaf o'r offeiriaid Pabaidd
yn y wlad hon, yn derbyn eu dysg yn yr oes bono yn Lwfaen, jn
Dowai, neu yn y Coleg Seisonig yn Bhufain. Y mae Liege a
Lwfaen yn yr un deyrnas, ac nid yn neppell iawn oddi wrtli eu
gilydd ; a chan hyny nis gallaf ganfod un rbeswm pa bam nas
galkisai llawer o'r wlad hon fod yn cael eu dysgeidiaetb }tio befyd.

Ac heb law byny, cafodd amryw o lyfrau Pabaidd yn y "Wyddeleg
eu liargrafFuyn Lwfaen yn yr oes bono ; megys y / Scathan an Chra-

hhuigh' (=Drycby Crefyddol), 1616; ' O'Clery's Vocabulary,' 1643;
' Parthas an Amna' (=Paradwys yrEnaid), 1645. Cafodd ^ Lochran

an Chreidmheach' ( = Catecism) y Tad O'Molloy, ei argraffu yn
Kbufain, yn 1676; a'r ^ Teagasg Criosdaidhe'' (=Yr Atbrawiaetb

Gristionogol), gwaith Bonaventur O'Heogbasa, yn Antwerp, yn 1618.

Felly yr oedd argraffu llyfrau Pabaidd, o ba iaitb bynag y byddent,

ynbeth cyffredin ar y cyfandir yn yr 16fed a'r 17fed ganrif. Argraff-

wyd Gramadeg y Dr. Gr. Roberts, fel y bernir, ym Milan, ac y
mae yn hysbys i dri neu bedwar o lyfrau Posier Smitb gael eu

bargraffu yn Paris.'*

[Mewn ychydig iawn o fanau y mae Gymraeg a'r Lladin yn gyfoclirog, ond
yn Gymraeg y mae agos y cyfan o'r Uyfr. Y jjeth hynotaf a berthyn iddo fel

cyfausoddiad llenyddol y^, y llythyrenir ac y seinir y geiriau Lladin ynddo ar*

ddull y Gymraeg ; sef
,
yn gyffredin, arferir / yn lie v, w yn lie tt, a f

yn lie c,

pan y dygwyddo sefyll o flaen e, i, ac y. A ganlyn yw gwedd y Pader
ynddo :

—

* Pater noster, qui es in ^oelis: sanctifi^etwr nomen twwm: adveniat regnum
twwm : fiat folwutas twa, sicwt in 9<]elo & in terra. Panem nostrwm quotidiau-

wm da nobis hodie : & dimitte nobis debita nostra, sicwt & nos dimittimwa

debitoribws nostris : Et ne nos indweas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen,'

Gan fod y Uyfr yn bur anghyflfredin, hwyrach na byddai cynllun araU o hono
yn annyddorol. Saif y Credo yn y ffurf ganlynol :

—

'Credo in Dewm j^atrcm omnipotentem ; creatorem ccoU & terra). Et in

Jeswm Christwm, filiwm eiws wnicwm, Dominwm nostrwm: qui con^eptws

est de Sjnritw Sancto, natws ex Maria Firgine, passws sub Pontio Pilato,

cniciffixws, mortwws, & sopwltws : desyendit ad inferos : tertia die res-vvrrexit

a mortwis : as9endit ad ca'los, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis : iiide

fentwrwsest iwdicare fifos & mortwos. Credo in Spiritwm Sanctwm, Sauctam
Ecclesiam Catbolicani, Sauctorwni commwnionem, remissionem peccatorwm,

carnis reswrrectionem, litam ajternam. Amen.'

O herwydd diofalwch yr argrafFydd, neu ryw acbos arall, gwelir nad yw yr
awdwr ym mhob gair yn gwbl gysson ag of ei huu.

Nid oes dadl nad yn y dref a elwir yn yr Tsdiracg Luik neu X?///X:, yn yr

AlmatTieg LuU'ich, ac yn y Ffrancaec Jyl^'</c, yu nheyrnas bresemiol Belgiuin, yr

argraflwyd y Uyfr hwii. Saif y «lref lion mewn talaotli o'r un cuw, mewn dylVrya

Lyiryd rhwng dau fryn, ar Ian yr afon Maas ; a chymnvys yng nghylch trigain

mil o drigolion. Y mae yn scdil un o brifysgolion y wlad, ond nid wyf sicr fod

t}i phrifysgol wodi ei syUaen yn yr amser dan ystyriiu)th.

* LfyUiyr y Parch. Dan Sil. lOvans.
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Cynnwya y llyfr 528 o dudalcnau, o'r rhai y llcnwa corfl" y gu'aitli 47S ; y
rhagymatlnMld, y CalaniaJur, a phuthau arweiniol ereill, 24; ac ar y diwc^ltf,

gwnoir i fjTiy 20 gan gyiniwvHiml
;
gM'allau y wa«g; 'taflan o yinl>ell eiriaii a

arforwyil yimua, y rhai uiil y«lyut iieiiimor sathredic yu rhyw faiiiiau o (Jyinru,

gyda'i hystyr mown ^ciriaii in' '
' ' h at y '('\ ** vu-

Ian,' yn cynnwys n(xlia«l, yii i vi y <v'yii! yr
iaitli Ladin, aof, yin mam jt ;i ., . . :Aia, ac iiid y
Seison. Coir yn y Calaui.uliir aydii yn blaeimn v gwaiih enw.au II .. r

Saint Cymreig; a llythyruuir enw y sciutinti urcill uiev^ai <lull tra rh , i ;ig

unian y Gymraeg. Y mae notleb \ > ;ir y tmlxdcn cyntaf, tmi 1. II. S.,

gyda clirooH uwcn l>en yr H ac yn - A hi. (ian ua cheir ond cyii-lyth-

yrciiau enw yr awdv^T, nis gcllir «l\ \m uvu gyda dim sicrwydd j»wy ydoedd.
Tyl>i;v L-in hawdwr, fel y canfyddir, mai un o//a»vrrf/i/n</ Iirycheini<>uy«l<u-dd; ond
yruni^({ymroo'rIesuaidyii cyfatebi'rcyn-lythyrenaii (I. H.) a g()fuo<lir ij'in y
l)r. Oliver ym mldith olfeiriaid ac awduron yr urdd hono ydyw

—

'John UuM>
riiKYS, of Wales, died in England 14 March, 1670, ait. 00. Rel. 37.*

Y mae rhai o linellau gwyneb y llyfr, ac mewn manau ereill ynddo, yn
gockion: ond y mae yii beth hyiiod i'w nodi mai gosod y cyfryw linellau a
geiriau a wnacd il'r Haw, yn gynolyb i'r mo«ld y gosodir uml llythyrdy ar lythyr,
wedi argratlu y cyfryw fanau iVr llythyrenau du<m yn y dull cyHmlin ; cauya
gwelir y llincllau a'r geiriau cochiou yn fynych yn >^uwtllio ar ilraws y
llinellau duon, ac mewn rhan yn eu gorchuddio. Y mae aneglurdeb y ll^'thyr-

enau cochion hefyd, y rhai yn gyuredin sydd yn ilawu oil o inc, jm goleu-
fynegix yr un peth.

Y mae gan y golygydd gyfargraff ammherffaith o'r gwaith hwn ; ond y mae
un cwbl gyllawn yn llyfrgell Penmaen Dyfi,

"*''"' no
leiaf yr oeild) un o honynt yng Nghwm C'ynt , y
llyfr liwn yn un o'r ychj'dig o lyfrau CVmrac^ ^ . . . .op,

a'r uiiii,' un fel yr ymddengys, a argratfwyd yn yr iseidiroe^ld, oni chylrifwn ni
argralHa«l Bocahom o Eiriatlur Oymraeg a Llailiu y Dr. Davitis, yr hwn a ym-
ddangosfKld yn Amsterdam, yn un ar&ll. Gweler rhif 1, d.f. 1032, a rhif 4,
d.f. 1054.]

2. ^ * Y Drydodd Ran o waith Mr. Roos Prichard, gynt Ficar

Llanymddyfri yn sir Gaorfyrddin, gyda Llytbyr at Plwyfolion

Lladdyfri, Llanfair ar Brin, a Llanodi yn sir Gaorfyrddin, a Llj-tliyr

at y Cymru a ddarllenant y Llyfr liwn, yngliyd ag Ymholiad
beunyddiol o waith Ushor, a'r lleill o waith S. Bernard/

Llundain. 8plyg.

Yr oedd dwy ran o*r gwaith hwn wedi eu cyhoeddi o*r blaon, yn
neu tua 164G ; ond o blogid caethiwo rhyddid y wasg, ni chyhoetld-
wyd ychwanog hyd y flwyddyu lion, pan y cafwyd caniatiid i wneyd
hjTiy t^^^'J' y Br. W. Tliomas, deon Caorwrangon.* Y mao iddo
gylhv^aiiad a rhagymadrodd gan Stophan Iluglies.

3. % * Articles of Agreement and subscription betw" his Ilighnoss

Prince Rupert and divers Noble and Ilonb'*^ Persons and others,

undertakers for working of Mines Royal in the counties of Cardigan
and Merioneth in the Princijjality of Wales.* j-

4. H ' Y Grofydd GristionogoL'J

• Gwel rhif 1, d.f. 1040. [CjTnharcr rhif 11, «i.i. n,r>s.]

t CJwcl rhif 1, d.f. 1042 ; rhif 2, 3, d.f. 10^43 ; a rhif 2, d.f. 100().

t Yn ol Mr. B. Davica.
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5. ' State-Wortliies : or, the States-men and Favourites of

England since the Reformation, their Prudence and Policies,.

Successes and Misscarriages, Advancements and Falls, during the

Eeigns of King Henry viii. King Edward vi, and Queen Mary,
Queen Elizabeth, King James, King and €)harles i. The Second
Edition with Additions.

London, Printed by Thomas Milbourne for Samuel Speed, in
Thread-needle-street neer the Eoyal Exchange. 1 670.'

Y mae jr 'Epistle to the Eeader' gan * David Lloyd.'
[Gweler rhif 1, d.f. 1668.]

1671.

1. *Y Ffydd Ddi-ffvant. Adroddiad o Helynt y Grefydd Grist-

ianogol er dechreuad y byd hyd yr oes hon, a phrofiad oi gwirion-

edd a'i rhinwedd. The unfeigned Faith. Containing a briefe-

History of the Christian Eeligion from the beginning of the World to-

this present Age, and a proofe of its veritie and efficacie. Yr ail-

printiad gyd ag anghwanegiad.

Printiedig yn Phydychen gan Hen : Hall, ac a werthir gan
lyfrwyr Gwrecsam a Llanfyllin : a chan Mr. Gor ' [y ddalen yn
ddrylliog] ' yn Ghaer-Fyrddyn, a Mr. Yertue yn Abergavenny, ac
ymhen y bont ar ogwr. 1671.'

Dywedir, a chredir yn gyffredinol i'r awdwr Cymreig enwog hwn
[Chakles Edwaeds] gael ei eni yn Rhyd y Croesau, ym mhlwyf
Llansilin, yn sir Ddinbych. Myn rhai iddo gael ei ddysgeidiaeth yn
Ehydychain, ac ei fod yn y weinidogaeth. Y mae yn ddiau ei fod
mewn bri gan enwogion a swyddwyr y Brifysgol yno ; canys y mae
* Imprimatur^ o'r eiddynt wrth rai o'i lyfrau, ac yno hefyd yr argreffid

rhai o honynt. YmddeDgys ei fod yn treulio ei amser gan mwyaf
yno a Llundain, yn golygu ei lyfrau, canys y mae ei 'Anerchiadau,'

a'i * Bagymadroddion,' yn cael eu hamseru yno. Y mae yn ofidus

nas gellid cael hanes manylach am dano. Ymddengys mai disgyn-

yddion y teulu yw Edwards, o'r Great Ness, ger Croesoswallt.*

2. ' Y Bibl Cyssegr-lan ; sef yr Hen Destament a'r Newydd.

Llundain.'

Beibl bychan wythplyg ydoodd hwn hefyd. Phoddwyd hwn
allan trwy Thos. Gouge a Stephan Hughes. Y rhif oedd tua

6000 o gopiau.

* Traethodydd, Ion. 1852 [Traethodan Lknyddol y Dr. Lewis Edwards,
t. 190]; Blae'u-g<jfiaiit i'r Y Ffydd Ddijf'mnt, 1822, ^an y diwedtlar Barcli.

Peter Williams, D.D., Ijlaubedrog. Yr (jedd cares i Charles Edwanls, yn
byw yn Lletlrod, ym mhlwyf Llansilin, yr hon a fn farw yn 1(304, ac un
arall o'r enw Lowri. [Daeth argralhad tlws o ' Hanes y Ffydd ' allan

yng NghaerfyrcUlin yn 1856, 8plyg ; ond gresyn ei fod yn dilyn, mewn
llawer o fanau, argralhad cjifnewidkdhj y Dr. l\ Willianis, yn He cymmeryd y
gwaith megys y gaila" "

' '
- -

ysgrifenwyd hwynt. 'J

gwaith megys y gailawoddei awdwr ef. * Dylai'r hen lyfrau gael aros fel yr
^dl



1671] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 199

3. * Visitation of Pombrokeshiro, with arms blazoned and podi-

greos. London, printed by John Winter. 1671.'

Nid argraffw^'d ond yr wyneb-ddalen, y ^hag3^na(lrodd, a'r

arwoiniad i mewn. Yr oedd corff y llyfr mewn llawysgrif yn
ddiwoddar ym meddiant nou yn llvfrfa lliininlir^v Cheethum. vm
Manchester.

4. * DadSoiniad Meibion y Daran. 8ef ail-printiad o Ly£r

Escob Juel a olwir Dofl'yniad Ffydd Kglwys Loegr ; Ac o Epistol yr

Escob Dafies at y Cembru. An Eccho of the Sons of Thunder

Being a Second impression of Bishop Juel's Apologie, and of

Bishop Davies his Epistle, in the British tongue.

Printiedig yn Rhydychen gan W. H. ae a werthir gan lyfrwyr

Gwrecsam, a Llanfyllin, a mersiandwyr Pen y bont ar ogwr. I(j71.*

Yr oodd hwn yn ail argraffiad, os nad yn ychwaneg.* Ymddeng-
ys mai Mr. Chai-les Edwards ydoodd y golygwr a'r cyhoeddwr.

[LlofncKlir yr anerch ' At y Darllenytld
'
gan 'Charles Edwardes', adyddir

ef~' Rhydychen Mia RhaL'fyr 31. 1G70.' Y mae y llyfr, (xldi eithr y rlrnnau

arweiniol, Epistol yr Esgob Davies, a'r enwau priod, oil yn y llythyren ddu.
Cynnwys y gwaith 252 o dudalenau 8plyg bycnan, yng nghyd A 22 o ragar-

weinolion= 274.]

5. ' The Life and Death of Mr. Vavasor Powell, that Faithful

Minister and Confessor of Jesus Christ. Wherein Iiis Eminent

Conversion, Laborious, Successful Ministry, Excellent Conversation,

Confession of Faith, Worthy Sayings, Choice Experience, Various

Sufferings, and other Pemarkable Passages, in his Life, and at his

Death, are faithfully Recorded for Public benefit. With some

Elogies and Epitaphs by his Friends.

Printed in the year mdclxxi.'

6. % * Welch Traveller, or the Unfortunate Welchman, in verse.

1671.'

Y * Welch Traveller ' uchod ydoedd Humphrey Crouch. Yr oedd

y gwaitli mown llawysgrifen yn unig hyd 1860, pr}-d y cyhoeddwyd
argralfiad bychan o 30 cyfargraff gan argraffwasg Chiswick.

7. * Visitation of Pembrokeshire, with arms blazoned and
pedigrees.'

Cyfrol o lawj'sgrifau yw hon, sydd yn y Chetham Zihnir}/, Man-
chester (rhif 071.'), jnio). Y mae yn g^'frol unplyg. Y' mao aihlen
pob teulu yn sir Bonfro ar ben uchaf y tudalonau, ac is law ix)b un
y mae achau y teulu, gyda digon o le i'w ddwjTi ym mlaen am
gannoedd o flynyddau. Y mae iddo ragddalen a rhaglith argraffedig^

* Gwel rhif 2, d.f. 1587 ; rhif 1, d.f. 151>4. [Yn briodol 1595. Nid oes rhith
dadl nad yr ail argrattiad ydoeiid, canys dj-A^'ctlir hyny ar y rhagddalen.]
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heb enw awdwr ; ond dywed y ragddalen iddo gael ei argraffu gan
* John Winter, London, 1671.'

[Yr un yn ddiau yw rhif 3 a rhif 7.]

8. * Joannis Audoeni Epigrammata. 1671.'

Argraffiad o Bennillion John Owen.'

1672.

1. ^ * Ymholiad beunyddiol. Llundain.' 8plyg.

Ymddengys mai ail argraffiad ydoedd o waith yr Archesgob
Usher.*

2. ^ ' Llyfr y Psalmae [c4n a darllen] yng nghyd d'r Testament

Newydd. Printiedig yn Llundain. 1672.' 8plyg.

Dywed rhai mai Stephan Hughes, a Thomas Gouge, gyda chyn-
northwy y Dr. Thomas, deon Caerwrangon,f a rhai offeiriaid yn
Neheudir Cymru, a fynasant hwn allan, os nad Beibl y flwyddyn
ddiweddaf hefyd.J

[Ymddengys yn dra thebyg mai yr un yw argraffiadaii 1671 ac 1672, gyda
gwyneblen wahanol ; canys y mae yn fwy na thebyg na ddaeth allan ddau ar-

graffiad o'r Ysgrytliyrau mor gyfagos i'w gilydd. Yn yr argraffiad hwn
dilynodd S. Hughes yr argraffiad a elwir ' Beibl Cromwel, ' gan arfer y lljrthyren

Seisonig J, megys y gwneir yn hwnw. Dywed y Parch. T. Charles§ fel y canlyn
am yr argraffiad hwn :

—
* Y mae gofal a diwydrwydd Mr. Stephen Hughes yn

gamnoladwy iawn yn diwygio y Bibl Cymraeg o lawer o wallau oedd yn
y tri argraffiad blaenorol o'r cyfieithiad presennol ; ac y mae, er nad heb rai

gwallau eto, mor ddiwall ag un argraffiad a ymddangosodd gwedi hyny, os

nid yn fwy. Y mae yr orgraff a'r attaliadau mor addas, os nid yn fwy nag
un argraffiad o'r Biljlau Cymreig. Dilynodd argraffiad 1654, yn rhoddi y
llythyren Seisonigaidd J i mown, yr hon oedd o'r blaen yn ddyeithr i'r iaith

Gymraeg.' Cymharer rhif 1, d.f. 1654.]

4. ^ * A Sheet in Folio containing some Omissions and Mistakes

in the British Translation and Edition of the Bible, appointed to be

had and read in the Churches in Wales, to be Supplied and Kectified-'ll

5. * Diarhebion Cymreig a gasglwyd allan o Dictionary Dr.

Davies. Llundain.' 8plyg.

6. * Canwyll y Cymru—^yn bedair rhan. Llundain.' 8plyg.

Ail argraffiad.** Dywedir mai Stephan Hughes a'i cyhoeddodd.

7. * Holl Ddylod-swydd Dyn, Gwedi ei osod ar lawr Mown modd

hynod o Eglur, Defhyddioli bawb, ond yn enwedig i'r Darllenydd

* Gwol rhif 1, d.f. 1639.

t Gwel rhif 5, d.f. 1656.

X Gwol rhif 2, d.f. 1671.

§ Oeiriadur Yfit/rythyrol, d.g. * Bibl.*

11
[Moses Williams, (^frcstr, rh. 23.]

* Gwel rhif 1, d.f. 16-16; rhif 2, d.f. 1770. Nid ydys yu sicr o hyny.

i
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mwyaf Annysoodi'j. Gwoili a'l ddosparthu i xvii o Bonnodau ; Y
rhai trwy ddarllon un o honynt bob Dydd yr Arglwydd, a ddarllen-

ir i gyd trostynt deirgwaith yn y Flwyddyn. Angenrheidiol i bob

Toiiluoodd. Yiighyd a Dwj'wolder Neillduol ar amryw Achosion.

A gylioitliNVj'd yn Oymro-aog gan J. Langford, A.M.

London, Printed for R. Royston, Bookseller to the King's Most
Excellent Majesty. 1672.'

Y mae hefyd wyneb-ddalen i'r

* Duwiolder Noillduol ar amryw Achosion, yn gystal Cyfifredinol

ac Aughytfrediuol. London, Printed for R. Royston. 1672.'

Richard Royston, y cyhoeddydd hwn, ydoedd feistr Cwmpeini
y Safwertliwyr yn 1673 a 1674. Yr oedd yn llwyddiannus iawn yn
ei fasnach, a jj^adawodd yn ei ewyllys redd i'r tlodion, a gwerth
niawr o addiirniadau arian i'r Safwerthwyr. Bu farw yn 1686, a
chladdwyd ef yn Eglwys Crist, Heol Newgat, lie y mae y cerfiad

hwn iV goffadwriaeth (yn Seisonaeg) :
—

' Richard Royston, llyfir-

wertliydd i dri o freninoedd, a fu farw 1686, yn yr 86 mlwydd o'i

ood. Y cyfieithydd,

John Langfford, a anwyd yn Rhuthyn. Cafodd ei ddysgeid-
iaeth yng Ngholeg Crist, Rhydychain, lie y c}Thaeddodd ei B.C.,

Cliwefror 28, 1659. Yr oedd yn dal lleoedd eglwysig yng Nghymru.
Dywodir mai ar draul T. Gouge y cyhoeddwyd y gwaith.

8. f « The Life and Death of Mr. Vavasor Powell.'

9. * Practica Walliro, or the proceedings of the great Sessions of

Wales, concerning the method and practice of an Attorney there,

from an original to the execution. AVhereunto is added the old

Statute of Wales at largo ; and an abridgment of all the Statutes

uniting Wales to England, with tables of the fees, and the matters

therein contained. By Rice Vaughan, late of Grey's Lin, Esq.

London, 1672.' 12mo.

1674.

1 .
* Remains Concerning Britain : their Languages, Names,

Surnames, Allusions, Anagrams, Armories, Monies, Impresses

Apparel, Artillorie, Wise Speeches, Proverbs, Poesies, Epitaphs.

Written by William Camden, Esquire, Clarenceux King ofArms,

Suruamed tlie Learned. The Seventh Impression, much amended,

with many rare Antiquities never before Imprinted. By the In-

dustry and Care of John Philipot, Somerset Herald : and W. D.

Gent.

• Timperley's Dictionary.

26
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London, Printed for, and sold by, Charles Harper at tlie Flower
de Luce over against St. Dunstan's Churcli, and John Amery at the
Peacock over against Fetter Lane, both in Fleetstreet. 1674.'

1675.

1. * Hyfforddiadau Cristionogol. Yn dangos Pa fodd i rodio gyda
Duw ar hyd y dydd. A osodwyd allan yn Saesonaec, Gan Thos.
Gouge, Gweinidog yr efengyl, ac yn Gamberaec gan Bichard
Jones, o Ddinbech.

Printiedig yn Llundain gan A. Maxwell i'r Awdwr. 1675.'

Crybwyllwyd o'r blaen am P. Jones."* * Diwygiwryprint-wasg*
oedd Charles Edwards. Cyhoeddodd T. Gouge y llyfr hwn ar ei

draul ei hun, gan geisio Cymro cyfarwydd i'w droi i'r Gjrmraeg.
Am Thomas Gouge, mab ydoedd i'r Dr. William Gouge, yr hvm a

fuasai yn weinidog Blachfriars, Llundain, chwech mlynedd a deugain,
acafuasai farwyn 1653. Ganwydymab Medi 19, 1605. Dygwydef
i fyny yn Ysgol Eton, a dewiswyd ef i Goleg y Brenin, Caergrawnt,
yn 1626. Cafodd fywoliaeth eglwysig yn Surrey, yr hon a ddaliodd
chwech mlynedd, a symmudodd i St. Sepulchre, Llundain, lie y
parhaodd i gyflawnu dyledswyddau y weinidogaeth hyd 1662, pan
y rhoes ei fywoliaeth i fyny, am na allai gydymffurfio d rhai

pethau yn yr Eglwys, ond parhaodd yn aelod ffyddlawn o'r Eglwys,
tra y gadewid iddo ; ond o blegid y troai allan i bregethu gyda'r
Anghydffurfwyr, er bod ganddo drwydded i wneyd hyny, ac yn cym-
muno yn yr Eglwys ar droipn, cafodd ei ysgymmuno. Yn 1674, gyda'r
Dr. Tillotson ac ereill, efe a ffurfiodd gymdeithas wirfoddol i ledaenu
addysg yng Nghymru, ac i ledaenu yr Ysgrythyrau, y Llyfr

Gweddi Gyffredin, a llyfrau da ereill, yn yr iaith Gymraeg. Y
gorchwyl cyntaf a wnaethant oedd prynu 2000 o gopiau o'r * Ym-
arfer o Dduwioldeb,'f a gawsant wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg, a
rhai miloedd o lyfrau ereill, megys ' Egwyddorion y Grefydd
Gristionogol,']: a * Chatecism yr Eglwys,' i'w rhoddiyn rhad i deulu-

oedd tlodion yng Nghymru. § Cyn diwedd y flwyddyn hon, dy-

wedir fod deuddeg ar hugain o Feiblau Cymraeg||—yr hyn oU a
gafwyd yng Nghymru a Llundain—dau gant a deugain o Dest-
amentau Cymraeg,** aphumcanto *HollDdyled8wyddDyn,'ffwedi
cael eu rhoddi i dlodion Cymru, a fedrent ddarllen Cyitiraog. Mynodd
argraffu wyth mil o Feiblau, mil o ba rai a roddodd i'r tlodion ; ac

anfonodd y eaith mil arall i drefwyr penaf Cymru, i'w gwerthu am
* Gwel rhif 1, d.f. 1C55.

t Rhif 2, d.f. ICjG.

: Rhif 4, d.f. 1664.

§ Sir Thomas PhilHps's Wales.

II
Rhif 2, d.f. 1G71.

** Rhif 3, d.f. 1672.

ft Rhif 7, d.f. 1672.
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bris rhesymol. Dywedir nad oedd ganddo ond 150/?. yn y flwydd-

yn, a'i fod yn rhoddi lOOp. o hyuy bob blwyddyn mewn elus-.nau

crofyddol; ac yr oodd yn eu cyfyngu y naw neu ddong ml^Ti-

odd diweddaf o'i fywyd, agos oil i Gyniru. Arferai doithio i Gyraru,

pan dros drij^ain ood, i ddosbarthu ei olusonau ei hun, ac ereill,—

i

woinidofjfion ilafurus, trallododij^, ac angonua. Mynodd sofydlu o
dri i bodwar cant o ysj^uUon, i ddys^^u plant i ddarllen, ac yinrwymai
dalu ei hun am d(lyH«^oidiaoth cant o blant. Guq)honodd ei yrfa

yn ddodwydd,* a tliraddodwyd i)regoth angladdol iddo gan y Dr.

Tillotson, archesgob Caergaint.

2. ^ ' Traothawd Byrr yn erbyn meddwdod, aflendid, ofer-dyngu,

a chelwydd.*

3. * Profiad yr Ysprydion, neu Ddatcuddiad Gau Athrawon, a

Rhybudd i'w gocholyd. Neu Draethawd byrr ar 1 S*. Jo. 4. 1.

waitli RondlDavies Meistr yn y Celfyddydau, a Ficar Meifod. Ym
niha un y Datcuddir drwy oleini Gair Duw, Esboniedig gan hyneif-

iaoth, fod amryw athrawiaethau y Pabistiaid, y Presbyteriaid, yr

ludepondentiaid, a'r Cwacceriaid, yn angliysson &'r Yscrythyr L4n,

ac o herwydd liynny i'w gochelyd gan bob dyn sydd yn caru lechyd-

wriaoth ei enaid.

Rliydychen Printiedig gan H. Hall, ym mlwyddyn yr Arglwydd
1675. [16plyg.]t

Y mao y llyfr hynod a liynafol liwn yn cynnwys 237 o dudalenau
I2plyg, yug nghyd ii llythyr cyllwj'niad o bum tudalen, i Edward
Vaughau, Ysw., o Lwydiarth. Rhoddwj'd ficeriaeth Meifod i

EoxDL Davies, gan yr Esgob Q-eorgo Griffith, yng nghyd a pher-
Boniaeth y Cwm, gor Llanelwy, yn 1661, medd Brown Willis,! ond

• Ilanea Crefydd yng Nghymru, t. 586.

t [Y mae i'r llyfr ddwy ddalcn enwol
; y gyntaf yn Seisoneg fcl hyn:—*A

Tryall of the Spirits, or a Uiscovery of False Propliets, and a Caveat to beware
of them; or a Short Treatise on 1 Johu iv. 1. Wherein is discovered, by the
light of GiHl's Word, expounded by antiquity, that several Doctrines of the
Papists, Presbyterians, Inde^xindents, and Quakers, are lUsagrecable to the
Holy Scripture, and carefully to \ye avoided by every man that loves the Sal-
vation of his Soul. Pro Eccksia ckinuUint, et contra Ecck^iam dimicarU,

Ar ci diliwetld y mac anerchion bjTion yn Lladiu i'r awdwr, yng n^hyd &
chauig Ffrengig i'r unrhyw. Cynnwys y gH'aith 237 o dudalenau, gyaok 14 o
raglitholion, a 7 o derfynolion; y cyfan, 258.J

t Sun^ey of St. Asaph [ii. 208, 393. Nid oca dadl na<l oo<ld TV "
i

Randolph Daviea yn ticer Meifcxl mor gjnniar a'r i\. 16-W. Cofnc

i)lwyf Meifod ei briodaa cf, im-vs ftV^r y plwyf (* vicariuiu hujus pa; .i

Mari, merch John William I. ar y degfed o Hs Mehetin yn y llwydd-
yii h6no. * Matrimoniuui i contrat. fuit inter Randolphum Da\ne«
vicarium hujus pan»ohia» et Manam tiliam Joliannis Williams clerici, U>«> die
Junii, 1G48.' Cymharer Omxitk OuxM^'r ^f(;chain, iii. 102. Cams^miodd
yr awdwT amser bedydd un o'r plant (John) yn lie amser cytlwyniad y tad i'r

fywoliaeth.]
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yn y flwyddyn 1651,* medd coflyfr Meifod. Y mae y coflyfr yn
eynnwys bedyddiadau tri ar ddeg o blant E-ondl Davies, y fieer, a
Mari ei wraig, o'r flwyddyn 1649 i'r flwyddyn 1666. Bu yn dal y
fy\7oliaetli o leiaf saith a deugain o flynyddau ; a bu farw yn 1695.f
Tra yr oedd efe yno, yr oedd y Crynwyr yn gwneyd llawer o gyn-
hwrf yn y gymmydogaeth, a llawer o'r plwyfolion wedi mio a hwy.
Gyda golwg ar roi attalfa arnynthwy, ac Ymneillduwyr ereill yr oes
bono, yr ysgrifenodd ac ycyboeddodd y ficer y llyfr ucbod. Tybir befyd
fod ganddo law yng ngbyboeddiad y * Cowir a fiyddlon ateb i Lyfr
a enwir Cyfarwyddiadau i'r Cymru,' 1660, J yr bwn sydd ar yr un
ddadl. Yr oedd tri o frodyr o'r enwau Cbarles, Ttiomas, a Samuel
Lloyd (ond bod Samuel yn byw y pryd byny yn Llundain, ac yn
dal rbyw swydd yno§), yn Dolobran, y rbai a gofleidiasant egwyddor-
ion y Crjmwyr ; a cban eu bod yn feddiannol ar dda y byd bwn, yr
oedd eu dylanwad yn fawr. Adeilasant gapel ar eu tir, ger Coed
Cawryd, ym mblwyf Meifod. Aetb Tbomas Lloyd i America gyda
William Penn. Dywedir fod egwyddorion y Crynwyr, nid yn unig
ym mblwyf y ficer, eithr befyd yn ei deulu,—fod cbwaer i wraig y
ficer yn byw ym Mbentrefy Gof ; ac iddynt un bore Sabbatb gyfar-

fod ^'u gilydd ym Mbentref Parog—un yn myned i'r Eglwys, a'r

llall yn croesi ei llwybr tua cbapel y Crynwyr, yng Ngboed Cawryd,
ger Dolobran. Wedi ycbydig o eiriau o gyfarcbiad, a pbob un yn
parotoi i fyned ym mlaen, dywedai gwraig y ficer, * P© cafi'ech chwi
ras, fy cbwaer anwyl, chwi a ddeuecb, gyda mi.' Yr oedd ateb
parod gan y llall:—*Pe bai genyt ti ras, tydi a ddeuit gyda »u'.'

Felly yr ymadawsant, i fyned bob un i'w lie addoliad eibun, a pbob
un yn uniawn-gred yn ei tbyb ei bun.jl

4. * Yr Ymarfer o Dduwioldeb yn Cyfarwyddo djn i rodio fal y
rbyngo ef fodd Duw. Y trydydd preintiad.

Printiedig yn Llvndain gan Tho. Dawks, dros Ph. Cbitwin, ac a
wertbir dan lun y tri Bibl gyferbyn a'r Eoyal Exchange. 1675.'

[8plyg.]**

Thomas Dawks, argrafiydd y llyfr ucbod, ydoedd argraffydd
rhagorol yr oes bono ; ac a anwyd yn Kelmascot, sir Ebydychain,
yn 1636, ac a gafodd ei ddys<^oi(liaeth yn ysgol y Merchant Tailors^

Llundain. Bu yn cyssodi Beibl Amlieithog Walton o'r fl. 1652
hyd 1657. Digon tebyg ei fod yn rbyw bertbynas i Tbos. Dawks a
drowyd allan o Eglwys St. Michael, Queenhithe, Llundain, o blegid

* [Ni sonir yng nghoflyfr Meifod i Rondl Davies gael ei gyflwyno i'r f)rvrol-

oliaeth h6no yn 1G51.]

+ [Cofnodir ei gladdedigaeth yn y coflyfr fcl hyu :
—

' l)om. Ranulphua
Dauies Clur. de Peniarth, 25 ' Feb. 1C95. ']

t Gwelrhif 1. d.f. 1660.

§ Life oj Richard Davies.

H Cambrian Quarterly Magazine, vol. i. pp. 325, 396, 440. [Owaith OwallUr
Meehain, iii. 109.1

** Gwel rhif 1, d.f. 1030 ; a rliif 2, d.f. 1656.
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ei aTighydffurfia©th pan ddaeth Siarl ii. i'r orsedJ.* Dywedir mai
T. Gouge ac 8. Hughes oedd y cyhoeddwyr.

Y mae yn ei ddiwedd anerchiad * Diwyj^iwr y prolutwaiic at y
darlloydd,* yr hwu, tubygir, ydoodd Mr. (.?iiiiiles Kdwards, yu yr
hwu y dywed :

—

* Pan i'm galwyd i ddiwy^io'r pi.-iuini vma o'r llyfr Lwn mi
dybias nad ootid raid iini ond edryeli ar iddo gyfatteb ya gywyr i'r

llyfrau o'r blaon. Ac felly y dochrouais wueuthur, nes iini wrth
fyuod ymlaen i holi'rCoi)i, ddul sulw lod yn an<^onrlioidiol gyfuewid
ynddo lawor o bethau

;
}^an fod y darlleniad a'r ystyr yu dy wyll, ac

yn anj^^hysson mown llawer o fanuau, ac lieb gyrhaoddyd ergyd yr
Awdwr yn y dat'odiuith arall : Ac i'r cyfieithydd gamgymoryd
ba«j;;ad o oiriau Ladiuj^aidd a Groejj^aidd yn y llyfr Saesouaee, ysydd
ai hawdd eu dirnad, ac allont faj^u amrytussedd ; mej^ysyny ddalen
41 o'r preiutiad cyutaf, Ho y cyniniortli y gair site yu lie sight, gan
ei gylioithu golwg, yn lie cytlead. Nid y\v y fath gauigyineriad
mown rhai goiriau dieithriol achos i feio ar y cyfieithydd a gymerth
bofen mor llesol i'w wlad yn y gorchwyl hwn, am nad oedd y pryd
liynny hyti'orddiadau i gyfieithu mor gyHVodin ac ydyut yr awrhon.
y mao gonnif barch iw enw ef am y llyfr Invn, ac yu gofus gennif
er fy mebyd mor groesawus ydoedd i'r parth lie ganwyd fi. Ond y
boiau mwyaf (tebyg cennifi), a ddigw^'ddasau oddiwrth anghyfar-
wyddyd y preintwyr Seisnig, y rhai yn gynnefinol a adawant amryw
eiriau a liniau hel'yd liob eu rhoi i mewn, onid edrychir attynt yn
dra-manwl. herwydd yr achosion rhagddywededig mi roddais
gais ar gylh'lybu y rhan fwyaf o'r llyfr Cymraeg a'r uu Saesueg
ynghyd, ac iw gwneuthur i gydgordio, gan roddi i mewn a thynnu
aDan, a chyfnowid a symud pethau, i'al yr oedd yr achos yn gofyn.*

Yr oedd yu ddiau yn orchwyl gofalus—mwy na phe buasid yn ei

gyfieithu o newydd yn liollol—ddiwygio gwaith R. Vaughan

;

canys gwelsom mai cylieithiad anystwyth iawn ydoedd : a chan fod
darllenwyr yr oes hono yn eithaf afrwydd yn y ddysg o ddarllen,

f)rin iawn y gallasent wnoyd synwyr a derbyn budd oddi wrth y
lyfrau a gyfieithwyd gan K. Vaughan. Dywed y golygydd hwn,
fel osgusawd troa afrwydd-dor ("yfieithiad R. V., nad oedd ' hylfordd-

iadau i gyfieithu mor gylfrediu ag ydyut yr awrhon.' Ond pa
hytforddiadau yn fwy oedd yn y tl. 1G75, nag yn y ll. 1620, pan
gyfieithwyd y llyfr, neu yu 1630, pan argraffwyd ef gyntaf, neu yn
lOoC), pan ail argrafiwyd of? Am a wyddya, nid oedd ond y
* J)ictionary in Knylixhe and IVchh^'y moch neceftfianj to all siuhf JJ^clshtt-

men as trill t^pedly Icarne th^ Englinhe tunytif^^ a briodolir i AVillyam.

Salisbu y, a maniach ereill yr oos foreuol hono,f y rhai o ble;;id eu
hynatii eth, oeddynt wo<li mjiied braidd oil o gyrhaodd meddiant
erbyn hyn, a'r rhai, fol y cytfredin o weithiau W. Salesbury,

oeddjTit agos yn ddifudd, o blegid eu lianystwythdor. Ac am
weithiau y Dr. l)avies o Fallwyd, yr oeddynt yn fwy o gyunorthwy i

* ralmer's CcUamy'i Noncon. Jfem. vol. i, p. 161.

t Gwel rhif 1, d.f. 1547, 1548 ; a rhif 1 a 3, d.f. 1555.
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gyfieithu o'r Lladin i'r Gymraeg nag o'r Seisonaeg i'r Gymraeg.*

5. ^ * Hebraicorum Cambro-Britannicorum Specimen.'

Ebestr o eiriau yw, tebyg i'r rhestr Gambraeg-Hebreig sydd yn
niwedd * Hanes y Ffydd,' gan Charles Edwards, wedi eu hargraftu
wrthynt eu hunain, ar ycbydig o ddalenau o blygiad hirgul, gyda
Ehagymadrodd Lladin, gan *Carolus Edwardus,'

—

^ Lond. Becemh.
24. 1675.'

1676.

1. * Hanes y Ffydd, gan Charles Edwards. Ehydychen.'

Dyma yr ail argraffiad.f Yr oedd darluniau heirdd o amrywfath
o ferthyrdodau ynddo, y rhai ni roddwyd gyda'r argraffiad cyntaf,

nac argraffiad Dolgellau yn 1811. Dymayr argraffiad na welodd y
Dr. Williams, Llanbedrog, golygydd dysgedig argraffiad Dolgellau
yn 1822, mo hono.

2. ' Gair i Bechaduriaid, a Gair i Sainct. Y cyntaf yn tueddu i

ddeffr6i Cydwybodau Pechaduriaid diofal i wir deimlad ac ystyr-

iaeth o'r cyflwr erchyll y maent ynddo, tra fyddont yn byw yn eu

cyflwr Naturiol heb Ail-enedigaeth. Yr ail, yn tueddu i gj^farwyddo

ac i berswadio y Duwiol, a'r rhai a Ail-anwyd i amryw ddyled-

swyddau enwedigol. Gan Tho. Gouge, Gweinidog yr Efengyl.

Ac a gyfieithwyd gan W. Jones, Gweinidog yr Efengyl.

Printiedig yn Llundain gan A. Maxwell i'r Awdwr yn y flwyddyn
1676.' 8plyg.

Khoddwyd ychydig o ddalenau, fel parhad o hwn, yn gyssylltedig

A'Llyfry Kesolution' y flwyddyn 1G84. Y mae yn ei ddiwedd
dudalen o ' Diwygiwr y Preint-wasc at y darlleydd,' gan C. E.

(= Charles Edwards); ac 'Agoriadar Eiriau yn y llyfr hwn, nad
ydyw rhai pobl yn eu deall, yn rhyw fannau o Ddeheu-dir Cymru,
wedi eu hegluro trwy eiriau mwy cyfi'redin a sathredig, gan Mr.
S. H.' ( = Stephan Hughes); a phedair o bennodau ar amryw
bechodau.

3. * Principlau, neu Bennau y Grefydd Gristionogol, A agorir fel

y gallo y gwannaf eu deall. Gan T. G.^Gweinidog yr Efengyl. Ac

a gyfieithwyd gan W. J.

• [Heb law Geiriadur Dyblyg y Dr. Davies, yr oedd cyiillun y Doetlior yn
cyficithu 'Llyfr y Kcsolusion,' yr hwii sy raewn Cymraeg bur a Uithrigodiaeth,

i'w gael yn 1075, yr hyn aid ydoedd yn 1020 a 1030. Er ymddangos o'r

* llesolusion ' o fewn dwy Hynedd ar ol yr ' Ymarfer,' gellir uiuddwT wrth
iaith y ddau fod o leiaf gan mlyuedd rhwng amserau eu cyfansoddiad. Nid
yw 'Llyfr y Kcsolusion,' megya cyfansodiSad llenyddol, wedi cacl Lyd yn
nyn y sylw y mae yu ei haeddu.J

t Gwel rhif 1, d.f. 1671.
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Printiedig yn Llundain gan A. Maxwell i'r Awdwr yn y flwydd-

yn 167C.'

Y *T. G.* uchod ydoedd Thomas Gouge, a*r W. J. oedd y
William Jones, am yr hwn y cr}'bwyllir iddo gyfioitlm
* Egwyddorion y Grefydd Gristionogol,'* a'r *Gair i Becliaduriaid

'

iicliod. Yr oedd y * Gair i Bocliaduriaid a'r Gair i'r Sainct,' ac
* Ej^wyddorion y Grefydd Gristionotj^ol,' yn cael ou cyd-rwj'mo yn
un llyfr. Gwynob-ddalon yr * Ejj^wyddorion ' a argraffwyd gyritaf, ac

erbyn eu myned ym mlaen i'r 'Principlau,' yr oedd }ti y fl. 1C76
;

ond gan iddynt ddeclireu y * Gair i Bechaduriaid ' lieb yr wj-neb-

ddalen, daeth gwyneb-ddalen liwnw liofyd i'r fl, 1676. Y mae
nodau jt arj^raffwyr, sef ou llytliyrenau ar y llenau, yn profi hyny.
Y mao yr * HyfTorddiadau ' yn declireu yn lien I 3.

5. * The Theatre of the Empire of Great Britain. Presenting an

exact Geography of the Kingdoms of England, Scotland, Ireland

and Wales. Described by John Speed. 1676.
'f

6. * Britannia Antiqua Illustrata : or. The Antiquities of Ancient

Britain, derived from the Phoenicians, wherein the original trade

of this Island is discovered; names of places, offices, dignities,

idolatry, language, and customs of the Primitive Inhabitants

are clearly demonstrated, together with a Chronological History

of this Kingdom, from the first traditional beginning, until the

year 800, a.d. : when the name of Britain was changed into England,

with the antiquties of the Saxons, as well as Phoenicians, Greeks

and Pomans. By AylettSammes, of Christ's Colledge in Cam-
bridge. Since, of the Inner Temple.*

London, mdclxxyi. 1676. Folio.

XJnplyg ydyw, ac yn cael ei egluro a cherfluniau. [Gelwir y
gj'frol yn gyfrol gyntaf.]

1677.

1. 'Trysori'r Cymru: Sef Llyfr yn Cynnwys; 1. Pregeth Mr.
Arthur Dent, ynghylch Edifeirwch, o gyfieithiad Mr. Robert
Llwyd, g>Tit Ficer y WajTi yn Shir Ddinbych. 2. Drych i dri

math o bobl, sef i*r Anghristion, Eliith-gristion, a'r Gwir-gristion,

o waith Mr. Oliver Thomas, Carwr y C}Tnru. 3. Bellach neu
Byih o waith Mr. Richard Baxter, ym mha draothawd ycyfiawn-
heuir, y cyssurir, y cynhyrfir, ac yr hyfibrddir y Sanctaidd, Ddiwyd,
Ddifrifol GrodadjTi : A'r Gwrthwynebwyr a'r Esceiduswyr a argy-
hoeddir, drwy olouni yr Scrythur a Rlieswm. O gyfieithiad Mr.

•Gwelrhif 4, d.f. 1664.

f Gwel rhif 1, d.f. 1610 ; rhif 1, d.f. 1616 ; a rhif 1 a 2, d.f. 1627.
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Eichard Jonos, o Ddinbycli. A'i Brintio yn Llundain gan
Thomas Dawks, Printiwr yng-hymraeg i ardderchoccaf Fawrhydi

y Brenin. 1677.'

Y mae yn blaenori hwn 'Lythyr at y Darllenydd' helaeth, am y
Uyfrau hyn, bob un ar ei ben, o'r hwn y rhoddir dosranau yn gyd-
iol a hwynt, gan fod ail wyneb-ddalen i bob un o honynt, fel

hyn:—

(1.) * Drych i dri math o bobl, sef i'r Anghristion, Bhith-gristion,

a'r Grwir-gristion.' Llundain, 8plyg.

Dywedir yn y * Llythyr at y Darllenydd,' fod y * Drychau ' wedi
eu * printio unwaith o'r blaen ers ys deng-mlynedd ar hugain a
aethant heibio.' Bhaid fod hyn tua'r flwyddyn 1646 neu 1647.*

(2.) * Bellach neu Byth. O gyfieithiad Mr. Eichard Jones
o Ddinbech. Llundain.* Splyg.

Am hwn dywed y * LlythjT at y Darllenydd,'— *Am y traethawd
Bellach neu Byth {Now or Never yn Saesoneg) yn gyntaf y mae'n
dyfod allan yng Hymraeg.* Ymddengys hefyd mai hwn yw y
dernyn cyntaf a gafodd y Cymry o waith Baxter

;
yr hwn, er bod ei

enw yn adnabyddus, y byddai yn briodol cyfleu ychydig o'i hanes
yma.

Y Parch. Eichard Baxter ydoedd o deulu Cymreig, ond a anwyd
yn Eowton, yn sir y Mwythig, yn 1615, yn nhy ei daid. Yr oedd
ei dad yn byw yn Eaton Constantino, o fewn pum milltir i dref y
Mwythig. Ni chafodd fanteision dysgeidiaeth athrofaol; er hyny
cyrhaeddodd radd gyfrifol mewn dysg, fel ag i'w alluogi gael lie fel

Athraw Ysgol Eamadegol Dudley. Cafodd ei urddo gan y Dr. Thorn-
borough, esgob Caerwrangon, pryd nad oedd yn petiuso cydj-ni-

fi'urfio; ond yn fuan wedi iddo ddechreu pregethu, daeth i adna-
byddiaeth ag Anghydffurfwyr, a'u gweithiau, y rhai a gawsant
effaith ar ei feddwl fel ag i oehri tuag at yr Anghydffurfwyr, er nad
oedd ganddo wrthwynebiad i bob math o esgobyddiaeth. Gwahodd-
wj^d ef i weinidogaethu i Kidderminster, lie yr oedd yn caol 60/?.

allan o'r ficeriaeth. Bu wedi hyny yng Nghaerloew a Chofentri;

dychwelodd wedi hyny i Kidderminster yn ei ol Er ei fod yn
anghydffurfio, yr oedd yn bleidiol i'r brenin, ac wedi yr Adferiad,

dewiswyd ef yn gapelwr aehlysurol i'w fawrhydi. Cynnyg-
iwyd iddo esgobaeth Henffordd, yr hon a wrthododd. Yr oedd
wedi cael trwydded gan esgob Llundain i bregethu yn eglw^'si ei

esgobaeth, ond iddo boidio a chynhyrfu dadleuon. Ond daeth dydd
Bartholomeus, 1662, fel y bu raid iddo gael ei gau o honj^it oil.

Bu wedi hyny yn pregethu mewn amrai leoedd, er cael ei wylio gan
wylwyr a gymmerent fantais ar ddeddfau seneddol yr amseroedd

;

ond o'r diwedd carcharwyd ef trwy warant oddi wrth y Barnwr
Jeffreys, gan yr hwn y condemniwyd ef, ar ol prawf maith a garw,

i dalu dirwy o 500 marcy i'w garcharu, ac i'w rwymo i beidio 4

* Gwel rhif 3, d.f. 1646.
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throsodJu y cyfVoithiau hjmy am saith mlynedd. Ond efe a
ryddliawyd dan foicliiau, trwy p^yfr3rng^riaeth Arglwydd Powys. Bu
farw, yn ddodwydd iawn, yn 1691, yn 77 oed.*

(3.) *Progetli ynghylch Edifeirwch. Gan Arthyr Dent. O
gyfieithiad Mr. Robert Llwyd, gynt Ficer y Waiin, yn sir

Ddinbych. Llundain.*

Ail arg^rafTiad.f Y mao y bregeth hon yn gyflawn yma ; eitUr

talf'yriad bvr iawn o honi sydd yn gyssylltedig A'r ' Lhvybr Hy-
flonld i'r Nefoedd,' yn 1682. Yn y * Llythyr at y DarlLnvld.'

rir at yr argralfiad cyntaf o'r bregeth, fel hyn :
—

•

i ,. pys i chwi, ddarfod printio y bregeth hon ynghylch 7:

unwaith o'r blaen agos er ys banner cant o flynyddoedd.*

2. ^ ' Galwad i'r Annychweledig. Gan Richard Baxter.

Lhindain.'

Dywedir mai Stephan Hughes a fynodd ei gael allan.

3. * Cyfarwydd-deb i'r Anghyfarwydd, sef Llyfr yn cynnwys, 1.

Agoriad byrr ar "Weddi yr Arglwydd. 2. Yniddiddanion rhwng y
Carwr a'r Cymro. 3. Ymddiddanion rhwng Crist a'r Publican,

&c. Amryw Reolau Duwiol, &c. Ai Brintio yn Llundain gan

Thomas Dawkes, Printiwr yng-hymraeg I ardderchoccaf Fawrhydi

yBrenin. 1677.*

Y mae y man lyfrau hyn etc yn meddu gwyneb- neu rag-ddalenan
gwahanol, a chyfoirir atynt yn y Rhagymadrodd, neu y Llythyr at

y Darllcnydd,' yr hwn gyfoiriad a ddodir yn gyssylltiol a'r cyfryw.
Am yr holl lyfr dywedir :

—

* Ddarllenydd anwyl, Dyma llyfr i Hyflforddi ac i Gyfarwyddo y
cyfFredin Gymru, ym matterion eu iechydwriaeth dragywyddol.
Ac oblegit fod hynny yn beth mawr, (tu hwnt i'r hyn a ddichon
calon foddwl, na tliafod draethu) os ystyriwn ni y pethau y mae'r
Enaid yn caol ymwared oddiwrthynt, a'r llawenydd a'r gogoniant

y mao'n cael bod yn g^'franog o honynt, fe ddylit dderbyn yn roes-

awgar y fath draethiadau, ac sy'n gwir gyfarwyddo pobl mewn
matterion mor bwysfawr.*

(1.) * Carwr y Cymru, Yn annog ei genodl anwyl, a'i gydwlad-

wyr, er mwyn Crist a'u heneidiau, i chwilio yr Scrythyrau, yn ol

gorchjTnyn Crist. loan 5. 39.

Llvndain, Printiedig drwy awdurdod yn y flwyddyn mdclxxvh.'

Dywedir yn y * Llythyr at y Darllonydd ' am hwn :

—

* I gyfarwyddo pobl i chwilio 'r Scrythyrau er iechydwriaeth i'w
Heneidiau, djrmma i ti Garwr y Cymru, yn awr wedi ei brintio

* WiUoa'n Hisfory and Aniujttiti^'s of Diji*efittng Churehfs, vol. ii. pp. 1 1 1-135,

t Gwel rbif 1, d.f. 162».

27



210 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1677

dracliefn. Pa darllenem ni y Scrythyrau fel ein cyfarwyddir yn y
llyfr hwn, ni fyddem lawer gweU Cristionogion rhagUaw nag y
buom hyd yn hyn.*

Ymddengys gan hyny mai adargraffiad ydoedd,* o waitli Oliver
Thomas. Cyhoeddwyd argraffiad arall (y trydydd, ymddengys) yn y
flwyddyn 1666, o dan yr enw 'Drych y Cristion,' ondheb * Y Ehag-
ymadrodd at Eglwyswyr Cymru,' yr hwn sydd yn ddernyn o gyfan-
soddiad rhagorol, a'r hwn y bydd yn briodol ei gyfleu ger bron
yma:—

' Ha-wyr frodyr, a thadau Parchedig, ac anwyl yn yr Arglwydd,
y mae yn weddus i mi synnied hjn am danoch oil, nad yw yn
anwybod i chwi, ond eich bod yn credu yn ddilys, mai ewyllys

Crist yw, nid ar i chwi yn vnig, eithr i'r hoU braidd y gwnaeth yr
Yspryd glan chwi yn olygwyr arnynt, chwilio yr Scrythyrau. Act.

20. 28.'

' Canys mae y ddyled-swydd hon wedi ei yspyssu yn amlwg, ac

mor gyffredin mewn amryw fannau o Air Duw, ac o'r Tadau dysc-

edig gynt, ac na ddichon neb oddieithr Gwyledyddion deillion fod

3^n anhysspys ami. Athro rhagorol yn nechreu yr oes hon, a gascl-

odd allan o'r hen Dadau athrawaidd gynt, mor daer, ac mor ddifrifol

oeddynt, bawb yn ou hamser, yn cymmell y cyffredin i fod yn gyd-
nabyddus a Gair Diiw, ac i'w fynych chwilio, gan gynghori hefyd y
Periglorion o'r amseroedd hynny i gynhyrfu, ac i fod yn daer ar bawb
tan eu gofal hwynt i ymarfer a'r ddyled-swydd grefyddol hon,

yn eu tai eu hunain gartref, ym mysg eu teulu. A minne (frodyr)

gan ganlyn ar ol y Seint Dwyfol hyn, a fyddaf (drwy eich cennad)
cyn hyfed arnoch, ac attolwg i chwi, er mwyn Crist lesu, er mwyn
eneidiau eich praidd, ac er mwyn eich hun, fod yn eiriol ar eich

plwyfolion, ar iddynt brynu beiblau bychain, y rhai sydd yr awrhon
drwy ras Duw a'i ragorol ymgeledd tu ag atom (y cyffelyb peth ni

bu yn ein plith erioed o'r blaen) yn ami, yn dda'r newid arnynt, ac

yn hawdd i'r tlawd eu cael, fel y gallo pob dyn annyscedig a dim
athrylith dduwiol ynddo (o medr ddarllain ei iaith ei hun) (yr hyn
a ddylei pawb ei fedru) fanwl chwilio Gair Duw, a bod yn hyspys
ynddo. 'f

Y mae yr awdwr, yr hwn, gellid meddwl, oedd weinidog £Pydd-

lawn iawn o'r Eglwys Sefydledig, yn galw ar ei gyd-eglwyswyr mwy
diofal, at eu dyledswyddau, mewn dull pwysig, manwl, ac eto yn
dynor a pharchus, mewn lluaws o benau neu y8t3rriaethau, gan osod

allan, er hyny, eu hesgeulusdra mewn iaith gref.

' Tebygol yw y buasai yng ngwlad Cj'mruyn nyddiau ein Tadau,

fwy o chwilio ar yr Scrythyrau nag a fu liyd yn liyn o'n hoes ni, pe

buasai y Bugeiliaid ysprydol, neu y rhan fwyaf o lionynt, mor grafif,

mor ddiwyd, ac mor daer ag y dylasont fod i annog, i gymmell, ac

gynhyrfu y cyffredin bobl yn y ddyledswydd anhepcor, ac angen-

rheidiol hon.

* Gwel rhif 1, d.f. 1631.

+ CJwelrhif 2, d.f. 1671.
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* Mynych dros bon y mae dolur yn taro 3m fy nghalon wrth woled,

ac ystyriod y diiTyg raawr a'r esceulusdra dybryd, sydd yn ein plith

ni Ejj^hvyswyr Cymru, o gymmoryd poonli ddyscu ein x^raidd yn ^yd-

wybodus, oisiau ymosod a llwyr-fryd ealon i ddarllein, cynghon, ac

i athrawiaethu, I Tim. 4. 13. Yr ydym ni ein hunain, (lawer o

honom) yn angliynnotin a Gair cyfiawuder, ac amhynyyn anghyfar-

wydd, ac yn aiigliyinon i gyfarwyddo eraill. Y mao yn anil gwold

yn ein plith ni yngliyinru Eglwys-wyr, o ran eu dysceidiaetli 3m
ganmoladwy, a'i yumdrodd yn barabl-ddoeth ; ac etto yn anaml

gweled mewn Uawer goror o*r wlad yr Scrifennydd wedi ei addyscu

i deyrnas nef, yn dwyn allan o'i dryssor bethau newydd, a hen,

Mat. 13. 52, lo rhoddwch gonnad imi fy mrodyr anwyl, i ddywed-

yd wrtliycli (y path sydd ddrwg gennif orfod ei dd3rwedyd) y gellir

cael ym nihob un o Escobaethau Cymru ddeugain, neu driugain o

Eglwysi, lieb un ynddynt ar y suliau hirddydd-haf, pan fo sychaf y
fi'yrdd a chlaiaraf yr bin.'

Ac wedi myned ym mlaen yn yr un dull, y mae yn terfynu

—

* Eich Brawd, a'ch Car-wr, a'ch car Dienwog Di-Enw.'

Yna y * Llythyr at ei anwjd geraint a'i gydwladwjT y Cyfiredin

Cymru, Annerch,' i'w * cynhyrfu ' i chwilio yr Ysgrythyrau ; mewn
deuddog o ystyriaethau ; ac yn diweddu, * Eich Car-\rr iV orchym-

yn yn yr Arglwydd lesu.' Yna y mae dechreu corff y Myiv yn
« Ymddiddanion rhwng Carwr a'r Cymro yngliylch chwilio yr Scryth-

yrau.' Y mae yr ymddyddanion yn neillduol o ddyddorol, ac

jTi pelydru cryn lawer o oleuni ar sefyllfa ac ansawdd dysgeidiaeth

Gynireig yn yr oes bono. Ail argrafiiad yw hwn, ym mhen chwech
a deugain o flynyddoedd wedi yr argrafiiad cyntaf.* Cyhoeddwyd
yr * Ymddiddanion ' unwaith ar ol hyn, os nad ychwaneg, o dan
enwau ereill, ond wodi gadaol allan y * ithybudd i'r Darllenydd ' o

flaen yr Ymddyddanion cyntaf, yr ail, a'r trydydd, y rhai sy

mewn llythyrenau Brytanaidd.

(2.) 'Agoriad byrr ar Weddi'r Arglwydd. Gan William
Perkins. gyfieitbiad R . Ilolland. Llundain.' 12plyg.

Yr oedd hwn yn ail argraffiad ;t ac jti ail argrafiiad mor ddiwyg-
iedig ag y gallcsid ei ystyried yn agos yn llyfr newydd gwreiddiol,

fel y gellir deal! wrth y * lilythyr at y Darllenydd,' yr hwn a
ddywed;

—

' I gyfarwyddo pobl i woddio yn ol Ewyllys Duw, fel y dorbyniont
iechydwriaeth iw honeidiau dj'ma i ti Agoriad byrr ar weddi'r
Arglwydd, mewn rhan o waith Mr. Perkins, ac o g}*fieithiad Mr.
Kobort Iloland, pers(m Lbuiddyfrwryn sliir Gaer-fyrddin ; ac mewn
rhan o waith a chyfieithiad vn araU—Y mao yn agos i bcdwar
vgain mlliynodd oddiar pan Printiwyd llyfr Mr. Ilolaut gjnitaf, ac

fol y mae'r Saesonog, felly y mae'r G>Tnraog wedi ei phuro yn fawr
oddiar yr amser hyny, ac am hyuny nidoedd afresymmol i ddiwygio

• Oweld.f. 1G31.

t (Jwel rhif 1, d.f. W.31.



212 LLYFRYBDIAETH Y CYMRY. [1677

y llyfr o ran y iaith. ; ac obl©gyt fod y matter yn dywyll mewn rhyw
fannau, gweddus oedd iw egluro trwy chwanegu ato.'

Yn yr argraffiad o'r blaen, dywedir mai * Person Llan Ddeferowg,
yn sir Gaerfyrddin,' oedd Bobert Holand ; ac yma dywedir mai
*gynt Person Llanddyfrwr, yn sir Gaer-fyrddin,' ydoedd; ond
dywed Mr. Stephan Hughes, mai Llanddowror oedd y lie.*' Y mae
yn un o'r llyfrau goreu a gyboeddwyd yn ein hiaith. ar Weddi yr
Arglwydd; yn cynnwys 161 o dudalenan, heblaw yr wyneb-ddalen,
&c. Y mae yn ei ddiwedd bedair dalen o * Amryw reolau duwiol,

perthynol i bob Cristion iV barfer,' a pbum dalen yn cynnwys
*Llythyr arall at y Darllenydd.'

Awdwr y llyfr hwn ydoedd William Perkins, yr bwn a anwyd
ym Marton, yn sir Warwic, yn 1558, ac a gafodd ei ddysgeidiaeth
yng N<2:haergrawnt. Dewiswyd ef yn weinidog Eglwys St. Andrew,
yn y ddinas bono. Gan ei fod yn Buritaniad o egwyddor, efe a
roes ei law wrtb y * Llyfr Dysgyblaetb,' am yr byn yr acliwynwyd
arno, ac y dygwyd ef ger bron Penaetbiaid y Colegau, lie yr am-
ddiffynodd ei bun mewn araeth byawdl ; ond er byny efe a ddi-

Bwyddwyd gan yr Arcbesgob Wbitgifft. Efe a ysgrifenodd lawer,

yn gwneyd yng ngbyd dair cyfrol unplyg ; a cbyfieitbwyd rbai o
bonynt i'r Ffrancaeg, Isdiraeg, ac Yspaeneg, beb law y llyfryn bwn
i'r Gymraeg. Bu farw yn 1602, yn 44 oed.f

(3.) Canwyll Crist. 1. I gyfarwyddo pecbadur. 2. I ddatcuddio

rbagritbiwr. 3. I gyssuro y gwann, a'r gwir gristion.

Printiedig yn liundain, yn y flwyddyn mdclxxvii.'J

Gwaitb Vavasor Powel ydyw, er nad yw ei enw wrtbo,§ ac yn
cynnwys amrywiol lyfrynau o eiddo y gwr enwog bwnw, y rbai—rai

o bonynt o leiaf—a gyboeddwyd o'r blaen yn Gymraeg, fel y gweler
wrtb y cynnwysiad, sef,

* Tri o Ymddiddanion grasol. Y cyntaf rbwng Crist a Pbublican
pecbadurus, Yr ail rbwng Crist a Pbarisead rbagritbiol. Y
trydydd rbwng Crist a Cbredadyn ammbeus. I gyfarwyddo pobl i

ddyfod at Grist, trwy yr bwn yn vnig y mae iecbydwriaeth i'w gael.

Act. 4. 12, dyma i ti Ganwyll Crist wedi ei bail brintio, a pbeth
angwanegid mewn ambeU man.'||

4. *Y Ffydd Ddi-ffvant. sef, Hanes y Pfydd Gristianogol, a*i

Ebinwedd. Y trydydd preintiad gyd ag angwanegiad. The Vn-

feigned Faith. Containing a brief Historic of the Christian Eeligion,

and a proof of its verity, and efficacie. The third impression with

Augmentation.

Preintiedig yn Ehydychen gan Hen: Hall, ac a werthir yn Nimbeob,^

* [Gweler nod ar yr enw hwn, rhif 1, d.f. 1600, t. 73.1

t Brooks's History oj the PuHtans, vol. ii. p. 129-136.

X Ail argraffiad
;
gwel rhif 1, d.f. 1663.

§ Gwel rhif 1 a 3, d.f. 1653.

11 Rhif 7, d.f. 1653.
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a Gwrecsara, a Uanfyllin, Abergavenni, Caer-Fyrddin, a threfydd

eraill. 1G77.' [Splyg.]

Ilwn yw yr argraffiad diweddaf yn oes yr awdwr, a*r goreu.*

Cyimwysa luuiuu morthyrdodau, y rliai ni roddwyd fj^yda'r argraff-

iadau ar ol hyn, oddi oithr uii Dolgellau, 1811. Ilefyd y mae
yn oi ddiwodd restr o eiriau * Camboraeg-Hebreaidd,' y rhai hefyd
a gyhooddasid o'r blaon ddwy flynedd yu ol yn llyfryn wrthynt eu
hunain.

\

5. * Y Bibl Cyssogr-Ian, Sef yr Hen Destament a*r Newydd.

Printiedig yn Llundain gan John Bill, Christophor Barker, a
Henry Noweomb, a Henry Hills, Printwyr i Ardderclioccaf fawr-

hydi y Brenin ;| ac a wortliir gan John Hancock, tan lun y tri

Bibl yn Popes-Head Alley, yn Cornhill. 1677.'

Yr oedd diffyg mawr am Peiblau yn y wlad erbyn hyn, canys yr
oedd Beiblau y llwyddyn 1671, wedi myned yn brinion iawn. Yr
oedd T. Gouge a'i gydlafurwyr wedi Uedaenu o Feiblau yr ar-

grattiad diweddaf hwnw, gymmaint a allasent ei gael yn Llundain
a Chymru, sef deuddeg ar hugain, yn ystod y flwyddjai o Wyl Ifan,

1674, i Wyl Fair, 1675, h.y. o Feiblau, heb law 240 o Destamentau,
yn Gymraeg ; ac hefyd 500 o * HoU Ddyledswydd Dyn.' Ymddeng-
ys hefyd y cyhoeddasant argraffiadau newyddion o bob un o honynt,§
er na ddeuais eto i afael a'r un arall blaenorol hwnw. Mor bria

oedd y Buiblau, fel pan wnaed ymofyniad gan S. Hughes, neu T.

Gouge drosto, na allwyd cael uwch law uffain o Feiblau Cymreig ar
werth trwy yr holl deyrnas. Aehlysurodd hyn i'r gwyr hyn (S.

Hughes a T. Gouge) wneyd ymdrech—yn cael eu cefnogi gan yr
hyglod Archesgob Tillotson ; a'r canlyniad fu, cael yr argraffiad

hwn o 8,000 o Feiblau wythplyg ; a bernir mai hwn oedd yr ar-

graffiad helaethaf o lawer a fu eto yn yr iaith Gymraeg. Dosbarth-
wyd 1,000 o honynt yn ebrwydd i'r tlodion, a chafodd un o gyd-
•weithwyr Gouge, sef Thomas Fenion, wedi ei farwolaeth, fod 4 1 9/;.

9«., wedi eu rhoddi i brynu rhifedi o Feiblau Gymraeg, o ba rai yr
oedd y Dr. Tillotson wedi rhoddi 50^., Mr. Maurice,

1| 67/>., ac ereill

• Gwel rbif 1, d.f. 1671 ; a rhif 1, d.f. 1076.

t Gwel rhif 6, d.f. 1676.

X Pan ddiangodd y Brenin lago i. o'r dejrmas i roddi ei orsedd i Dywysog
Orange, cafodd ei argraflwasg ei llosgi gan y terfyaglu o blegid ei foi yu
Babydd.

§ Gwel rhif 3 a 7, d.f. 1672.

II
Henry Maurice, mae yn debyg. Gellir vatyried y cydweithvryr hyn—

y

rhai a jTuffurliJisant yn 1675, fel n> 'H' •> '^vnjdeitbaa Feiblaidd—inwy cyfyng,
mae yn wir, na'r un bresennol, i bore Anghydtfurtiaeth, a chany
rhai a droM-yd o'r Eglwvs Sefydl« "J. Mr. T. (iougc oc<!d y sjTumud-
ydd—y prif l>eiriannydil—a mjnuHlti gael cyimorthwy rhai i >n enwog
o'r Eglwys Sefydledig, a rhai neilUlu\\yr (xldi MTthi, y rhai. ; m, oedd-
ynt vn hotii g\%'ueyd daioni. Y mae un o'r Beiblau hyn yi\ Llvii i;i i>ug Bedfibrd,

yn Wobum ; ac ar y ddalen wag y mae yr ysgrifen ganlyuol :

—



214 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. ^1677

J gweddill f' a'r lleill a werthwyd am bedwar swUt yr un, wedi eu
rhwymo

;
yr hyn oedd yn bris isel iawn am y fath lyfr trwchus a

hardd, ac wedi ei gre£fynu, gan ei fod yn cynnwys y Llyfr Gweddi
GyfFredin, yr Apocrypha, a'r Salmau Can, a gwyneb-ddalen wahan-
ol i bob un o honynt, a'r amseriad yn ol pa un yr oeddynt yn y
wasg. Gan mai y ]5eibl a argraffwyd gyntaf, y mae wedi ei amseru
yn 1677, am yr hwn y dywed awdwr y ' Llythyr at y Darllenydd,' o
ilaen y * Trysor i'r Cymry 'f—Stephan Hughes, mae yn debyg :

—

* Y mae y Bibl Cymraeg wedi brintio yn agos i ddiwedd y Barnwyr,
ni bydd y cwbl yn bared tan flwyddyn gyfan eto ar y lleiaf : ond nid

hir aros da.^ Yr oedd hyny yn * Llundain, y trydydd dydd ar ddeg
o fis Awst, 1677.' Yr oedd yn dechreu y flwyddyn 1678, erbyn i'r

Llyfr Gweddi Gyffredin, sy'n gydiol, gael ei argraffu, ac am hyny
nodid yr amser yn ddyblyg, er dangos mai yn nherfyniadau i ddwy,
diwedd un a dechreu y Hall, y cafodd ei argraffu, fel hyn

—

1677-78.

6. ' A Funeral Sermon, Preached at the Interment of the Virtuous

Lady Jane Wynn, Late Wife to S'^. John Wynn, Knight and

Baronet. Who dyed at Watsstay the eighteenth day of February,

and was buried at Buabon Church on the twenty fifth of the same

Moneth. 1675. By J. E.

London, Printed by P. W. for Hen. Mortlock at the Phoenix in

St. Paul's Church-yard, and at the White Hart in Westminster-
HaU. 1677.'

7. ^ ' The Antiquitie of the Quakers proved out of the Scriptures

of Truth, published in Love to the Papists, Anabaptists, &c., with a

Salutation of pure Love to all Tender-hearted Welshmen, but more

especially to Flintshire, Denbighshire, Caernarvonshire, and Angle-

sea, by their Countryman and Friend, Thomas Wynne.
Printed in the year 1677.'

* For the Right Hon. the Earl of Bedford, Knt. of the noble order of the
Garter.

' In thankful acknowledgement of his bounty to Wales in contributing

towards the charge of Printing the Household Bibles in the British Language,
which were to be freely given to poor families, and of teaching many hundreds
of poor Children to read and write.

Signed Jo. Tillotson

Edw. Stillingfleet

Benj. Whitchol
John Meriton
Thos. (louge

Benjamin Calaniy
Thomas Fonion
John du Bois.'

Y maepobenwyn ysgrifen-law yr ysgrifenydd.— Palmer's Calami/1 Nojicon.

Memorial, vol. i, p. 187. Costiodd argraffu hwn agos i 2000/^.

* L iff of Fen ion.

t C.wcl rhif 1, y Hwyddyii hou.
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fNi fynegir pa le na cban bwy yr argraff^-yd ef, Yr oedd yr awdwr,
nThomas Wynne, yn anhy8l)y8 i Watt a Lowndes. Cynnw

22 o dudalenau, ac y nme yn weithyn hyn<xl brin ; a gwela I,

mewn cofrestr llyfrwerthwr, fwy na swllt y tudalen yn ca€l •

Y niae yr awdwr yn gM'neuthur yr honiadau mwyaf afresyniol uiuwn iH:riii\ . .^

i'w blaidd a'i dahiulau ; a dyfyna o'r Ysgrythyrau engbreifftiau o dilMi,

n

yn crt/nti ac yn arswydo, a dywed ftnl pawb o'rrhai aerynent felly yn (Jri/mri/r

yr un fath a Cbrynwyry dydd botUlyw. Nis gwn ddim cbwaneg amyr awdwT
hygryu bwn.]

8. ' Improvement of England and Wales, by Sea and Land, to

pay debts witbout money, and set all tbe poor of England at work

with tlie growth of our own lands. 1677.' 4to.

Y mae yn cynnwys tudlen o'r afonydd Slane a Hafren, a tlirefi

Rliydyehain, Stradford ar Afon, &c. ; a hen dudlen gywrain o'r

wlad rhwng Caerlleon a Chastell Fiiint, a rhanau ereill o Gymru.

9 ^ * Reports in Common Pleas, being all special Cases ; to which

is added a Tract concerning Process out of the Court of Westmin-

ster, into Wales, 2nd edition, with reference. By Sir. J. Yaughan

.

1671.' Folio.

"Syr John Yaughan ydoedd fab Edward Yaughan, Ysw., o'r

Trawsgoed, ger Aberystwyth, yn sir Aberteifi, a Letitia, merch John
Stedman, Ysw., o Fynachlog Ystrad Fflur. Efe a anwyd yn 1603.

Daoth yn wr enwog yn y gyfraith ; a Mai 22, 1668, gwnaed ef yn
Farnwr y Doflys, nou Lys y Dadleuon Cvffredin. Priododd
yntau un o'r teulu, sef merch John Stedman, Ysw., o Gilcenin, oil

yn yr un sir. Bu farw yn 1674, yn 71 oed. Ei fab, Edward
Yaughan, a gyhoeddodd yr uchod, a rhai pethau ereill a gafwyd yn
barod i'r wasg.

1677-78.

1. (1.) * Llyfr Gwedi Gyflfredin, A Gweinldogaeth y Sacrament-

au : A Chynneddfau a Ceremoniau craill yr Eglwys, yn ol arfer

Eglwj-s Loegr.'

Y mae i'w gofio mai gyda'r argraffiad hwn o*r Llyfr Gweddi y
cyhooddwyd, am y waith gjmtaf yn Gymraog, y gwasanaeth am
* Frad y Powdr Gwn,' * Merthyrolaeth y Brenin Cliarlos y Cyntaf,' ac
am ' Adferiad Charles yr Ail,' a elwir >nna * Natalie Mawrhydi y
Brenin,' canys j'n niwedd y * Llyfr Gweddi,' ac o flaen y Beibl y
mae y cyhoeddiad canlynol :

—

* Charles R.

* Ein hewj'Uys a'n pleser yw, i'r Tair Trefn Gweddi a Gweinidog-
aeth hyn a wnaod i'r Punnned o Dachwedd, y Ddogfed ar hugain o
lonawr, a'r Nawfed ar hugain o Fai, fod allan olaw yn Breintiedig
ac yn gyhoeddcdic ; ac o hyn allan i'w gyd-gynnwys gyda Llyfr y
Weddi Gyffredin a Liturgi Eglwys Loegr, i'w harfer bob bhvj'ddjTi
ar y dywededic ddjddiau, mewn pob Cadeiriawl a Cholegawl
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Eglwys a Chapel ac Awl o fewn ein dwy Unifersiti, ac o'n Colegau
o Eaton a Chaer-wynt, ac mewn pob Eglwys a Chapel Plwyfawl o
fewn ein teyrnas o Loegr, Arglwyddiaeth Gymry, a Thre Berwic ar
Tweed.

* Ehoddwyd yn Ein Llys yn y Neuadd-wenn yr ail dydd o Fai yn
y Bedwaredd Ffwyddyn ar ddeg o'n Gwledychiad.

^ Trwy orchymyn ei Fawrhydi,

* Edw. Nicholas.'

Cyn hjn hefyd yr oedd cryn wahaniaeth rhwn y cyfieithiad o'r

rhanau o'r Ysgrythyrau ag sy'n arferedig yn y Llyfr Gweddi
Gyifredin, i'w darllen yn y gwasanaeth, a'r unrhyw ranau yng
nghorff*7 Beibl ei hun

;
gan fod yr olaf wedi ei ddiwygio, a'r Llyfr

Gweddi yn dilyn cyfieithiadau boreuach heb eu diwygio ; ond y
flwyddyn hon, rhoddwyd allan awdurdodaeth freninol, y cyfeirir ati

yn yr hysbysiad Esgobawl canlynol, er mwy o unffurfiad :

—

* Yn gymmaint a darfod trwy 14 CaroU ii. Cap. iv. Sect 27.—'I
Esgobion HenflPordd, Ty Ddewi, Llanelwy, Bangor, a Llandaf, a'u

dilynwyr gael eu gorchymyn i gymmeryd y fath gynllun yn eu plith

eu hunain, fod i Lyfr y Weddi Gyffredin gael ganddynt ei gyfieithu

yn wirioneddol a chywir i'r dafodiaith Frytanaidd neu Gymraeg : a
bod i'r cyfryw wedi ei gyfieithu felly, gael ganddynt hwy, neu o

leiaf, ryw dri o honynt, ei olygu, ei ddarllen, a'i ganiatau i gael ei

argraphu: a bod wedi i'r cyfryw Llyfr gael ei argraphu a'i gy-
hoeddi felly, i'r Holl Wasanaeth Dwyfol gael ei adferyd a'i ddy-
wedyd gan y Gweinidogion a'r Curadiaid trwy holl Gymru, o fewn
i'r parthau lie mae yr iaith Gymraeg yn cael ei harfer yn gyffredin,

yn y dafodiaith Gymreig neu Frytanaidd, yn y cyfryw ddull a ffurf

ag a ofynir, yn ol Llyfr y Weddi Gyfi'redin sydd yn yr Iaith

Saesonaeg, heb wahaniaethu dim mewn trefn oddiwrth y dywededig
LyfrSaesonaeg.' Ac yn gymmaint a bod, nid yn unig yr Efengylau,
a'r Epistolau a appwyntiwyd i'w darllen, ond hefyd fod Taflen y
Llithoedd o'r Hen Destament a"r Newydd, a appwyntiwyd yng
Nghalonder y Llyfr Gweddi Gyffredin, o angenrheidrwydd yn cyf-

eirio at gyfieithiad yr hen Destament a'r Newydd, oedd y pryd
hyny mewn arferiad, sef yr un a gyhoeddwyd yn mlwyddyn ein

Harglwydd 1620, a elwir yn gyffredin Beibl yr Esgob Parry. Yr
ydym ni yr Esgobion, y rhai y mae ein henwau yn arwyddedig,

wedi ei farnu yn beth perthynol i'n djdedswydd, mewn iifudd-dod

i'r gorchymyn dywededig trwy gynnorthwy rliyw rai o'n Hoffeiriaid,

y rhai a berchir yn fawr o blegid eu gwybodaoth o'u liiaitli frodorol,

i beri fod i y Llyfr Gweddi Gyffredin sydd mewn arferiad yn awr
yn yr Iaith Gymraeg, gaol ei gydmaru yn ofalus a hwnw a gyfioith-

wyd ac a ganiatawyd yn ar ol y gorchymyn hwnw, ac hefyd yr hen
Destament a'r Newydd ag sydd yn awr yn cael ei ddarllen a'r cyfieith-

iad o'r Hon Destament a'r Newydd i'r Iaith Gymraeg ag oedd mewn
arferiad ac yn cael ei ganiatau y pryd hwnw : fol y gwelor a wnaed
rhyw gyfnowidiad neu gamgymmoriad yn y naill nou y Hall, yr hwn
a ddistrywiai y perpliaith gydgordiad a'r unffurfiad h}Tiy yn yi' holl



1678] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 217

wasanaoth yn jr loithoodd Cymraog a Saesonaeg, jt hyn oodd
dybon y gorchym^Ti hwnw yn l4 Caroli ii. i'w wneyd.

' Wrth gyforbynu, cafwyd fod rhai fa^elliadau yn y Llythyren-

iaoth wedi ei wneyd yn argraphiad 1690, a elwid yn gj'ffredin Boibl

yr Esgob Lloyd, yr hwn a gymmoradwywyd yn gytfrodin, ac a
fwriadw^'d yn unig i adgywoirio rliyw gamgymmoriadau, yii bennaf
gwallau y Wasg, mown copiau diweddarach o*r Beibl, ac ad-roldi

Llytliyreniaoth enwau priodol yn ol y Testyn a gyhoeddwyd yn
1620.-

Ownaod yr hysbysiad ucliod yn 1809, lie y gwelwn, or i*r

Weithred o Unfturfiad, neu yr awdurdodiad breninol U'hod gaol ei

roddi allan yn 1677, y bu yn ddieffaith am gant a dwy ar hugain o
flynyddau. Y mae liyny i'w ryfeddu yn fwy pan yr ystyrir fod tri

o'r ©sgobion Cymreig yn Gyniry. Y mae rhyw esgeiilusdra mawr
wodi ei oddef ym mhob oos pan y gofynid rhyw lesiant ysbrydol i

Gymru. Y mae llyth}Teniad yr argraffiad hwn, yng n^rhyd &'r ar-

feriad o'r gair ' Preintiad ' uchod, a rhai geiriau ereill, yn rhoi

prawf mai Charles Edwards ydoedd y golygwr, a'rhwn, fel y gwelir

wrth oi L}i;hyrau at y Darllenydd, a'i Anerchiadau, oedd yn
Llundain y blynyddoedd hyn yn golygu dygiad amrai lyfrau

Cymreig trwy y wasg. Gwelir hefyd mai argraffiad y flw} ddyn
hon o ' Lyfr y Weddi Gyffredin ' yw y cyfieithiad a ell id ^i yst)Tied

yr awdurdododig. Yn nesaf, yn gydiol &'r Beibl, yn lb77, a*r

Llyfr Gweddi, sydd wedi amseru ei argraff yn 1677-78, y mae, ond
wedi ei amseru, gan ei bod 3^11 awr ym mhellach yn y flw} ddyn,
gyda gwyneb-ddalen berthynol, yr

—

1678.

1. (2.) * Llyfr y Psalmau, AVedi eu cyfieithu, *A'i Cylansoddi ar

Fesur Cerdd. Drwy waith Edmund Pry 8, Archddiacon Meir-

ionnydd. 1678.'

(3.) * Testament Newydd ein Harglwydd a'n lachawdwr lesu

Grist Llundain. 1678.'

Yr oedd bollach yn tynu ar flwyddyn, er pan ddjrwedwyd yn
Awst, 1677, fod Llyfr y Bamwjrr wedi ei argratfu, a dyma )T *hir

aros ' da wedi ei gytlawn foddhau, pa un b}Tiag ai EglwA'swyr ai

Ymneillduw}T, gan nad oedd raid i'r YmnoillduwjT brynu y pethau

eglwysig, os dewisent ; er mai dowis yr oedd^Tit y rhan fynychaf.

2. * Of the Heart and itfl Right Soveraign : and Rome no Mother-

Church to England, or, an Historical Account of the Title of

of our Brittish Church ; And by what Ministry tho Gospel was first

Planted in every County. With a Remembrance of tho Right of

Jerusalem above, in the great Question, "WTiore is the true Mother

Church of all Christians? By T. J. of Oswestry in the County of

28
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Salop sometime Domestick and Naval Chaplain to His Eoyal High-

ness the Duke of York.

London, Printed for Edw. Foulkes, and are to be Sold by T.

Basset at the George in Fleet Street. 1678.' [8vo.]

Ar ddiwedd yr * Epistle Dedicatory/ * To His Royal Highness,
James Duke of York and Albany,* &c.,* ceir enw yr awdwr yn
llawnach, 'T. Jones ;' ac y mae yn amlwg mai Cymro selog ydoedd.
Y mae y Uyfr yn cynnwys 640 o dudalenau 12plyg. Y mae ynddo
amrai gyfeiriadau Cymreig, megys y canlj^ol ar waelod t. 146 :

—

* A myji Gwalter Archiagon Rhydychen a droes y Llyfr hwn or Lladin

yn gymraeg. I, Walter Arch-Deacon of Oxford Translated this out of
Latine into Welsh,'' wrth son am waith Geoffrey o Fynwy.

T. J. neu Thomas Jones, ydoedd fab i John Williams, o Groesos-

wallt, lie y ganwyd ef. Wedi cael elfenau ei ddysgeidiaeth yn y
dref hono, efe a aeth i Goleg yr lesu, Rhydychain, a bu yno hyd
nes y cafodd y lie hwnw ei roddi i fyny i blaid y Senedd yn 1849,

gan ei fod erbyn hyn yn selog iawn dros y weriniaeth. Cymmerodd
ei A.O. yn 1650. Yn 1652, efe a ysgrifenodd *Yita Edwardi
Simsoni S.T.D. ex ipsius autographo excerpta.' Yn 1654, efe a
urddwyd, gan esgob, meddir. Yn 1655, daeth yn berson Castell

CaereinioiT, yn sir Drefaldwyn. Cafodd wedyn ei droi allan oddi

yno, pan yr ail sefydlwyd ei ragflaenydd Bice Wynn ; ac aeth yntau
yn gapelwr i Arglwydd Lywyddy Cyffiniau, yngNghastell Llwydlo

;

ac wedi hyny i wasanaeth lago. Dug Caerefrog, yn 1663; ond o

blegid iddo ddywedyd rhywbeth yn erbyn esgob Caerwynt a'i

swydd, efe a drowyd o'r lie hwnw gan y Dr. Morley, yr esgob
hwnw. Yr oedd ychydig cyn hyn wedi cael personiaeth Llandyrnog,
yn sir Ddinbych, ac ymneillduodd yno. Yno hefyd aflonyddwyd ef

gan y Dr. Morley, yn 1670, trwy roi cyfraith arno yn y Llys Pen-
adur, am ddywedyd ei fod ef yn gefnogydd Padyddiaeth

; y tystion

oeddynt—esgob Bangor a'i gaplaniaid. Dirwywyd ef i 300/?., a
daliwyd personiaeth Llandyrnog am y tdl. Ar draul rhan o'r arian

hyny adgyweiriwyd Eglwys Gadeiriol Bangor. Aflonyddwyd ef ar

ol hyn gan esgob Bangor, o blegid rhyw ddadl rhyngddynt, a dyma
yr amser y cyhoeddodd y llyfr uchod. Efe a gyhoeddodd hef^'d yn
1682, lyfr o'r enw * Elymas the Sorcerer ; or Memorial towards the

Discovery of this Popish Plot,' gan ei briodoli i esgob Caerwynt

[y Dr. Morley] ac ereill ; o blegid yr hyn y buasai wedi cael ei

aflonyddu a'i gospi ym mhellach, oni buasai iddo farw, yr hjm a
ddygwyddodd yn Totteridge, yn sir Hertfford, yn y flwyddyn hon
(1682).*

3. * Tudor, A Prince of Wales. An Historical Novel. In Two
Parts.

Loudon, Printed by H. H. for Jonathan Edwin, at the Sign of

the Throe Roses on Ludgate hill. 1678.'

* Wood's Athen. Oxen. vol. ii. p. 632, 533; W\\\\a,mA'% Dictionary of Eminent
WtUhinen.
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1679.

1. * Egwyddorion y Grefydd Gristionogawl,' &c.

Llundain. 8plyg.

Tybiaf mai ail argraifiad yw hwn o'r un a gyhoeddasid bymtheg
mlyuodd yn ol,* nou mai hwn yw hwnw, gan na welais un 4'i wyneb-
ddulon wrtho. Cyhooddwyd hwn gan y Parch. D. Jones, o Lan-
dyssilio.

2. ^ * Patrwm y Gwir Griation, neu ddilyniad lesu Grist. A
'Scrifenwyd gynta' yn Lladin. Gan Thomas a Kempis. Gwedi

ei gyfieithu'n Gymraeg er ys talm o amser yn ol Editiwn yr Awdwr,

gan H. 0. gwenydog ym Mon, Esq.

Llundain, Argraphwyd, er budd i'r Cymry. (Pris 9c. i'r tlodion.

Is. 6c. i eraill.)'

Y mao y modd y rhoddir enw y cyfieithydd yn gyfryw ag na
ellir gwybod a oedd yn y weinidogaeth, ac mai gweinidog y dylai y
gdir ' gwenydog * fod ; ond yn yr argraffiad nesaff gelwir y lie yn
Gwenynog, yr hyn a ddengys, mai ei gartrefle a feddylir, yr hwn le

sydd ym nihlwyf Llanbabo ;

—

Gwenynog y geilw pobl y wlad y lie
;

ond dywedir mai * Gwaenydog ' ydyw ar lyfrau y plwyf. Priodolir

yr awduriaeth i Thomas a Kempis, yr hwn a anwyd yn Kempen, ger

Cologne, o ddeutu y fl. 1380 ; cafodd ei ddysgeidiaeth yn Daventer, yn
Holand, a daeth yn ganon Monaclilog Mynydd St. Agnes. Cym-
merodd arno ei hun wedi hyny y gorchwyl o adysgrifo y Beibl, yr
olibrynlyfr, amrai o weithiau St. Bernard, a Uyfrau crefyddol ereill.

Yr oedd yn adysgrifwr rhagorol, ac yn hoff o'r cyfryw orchwyl. Bu
ar waith bymtheg mlynodd yn adysgrifenu y Beibl, yn bedair cyfrol

uiiplyg. l)ywedir mai nid Kempis yw gwir awdwr y llyfr hwn

—

nad oedd ond adysgrifenwr o bono yn unig—mai yr awdwr oedd John
Gersox, Cangliellwr Prifysgol Paris, a'r hwn a fu farw yn 1429 ; a
bu Kempis farw yn 1471, yn ddeg a phedwar ugain mlwydd oed.J

3. * Work for a Cooper, being an answer to a libel written by
Thomas Wynne, the Cooper, the Aleman, the Quack, and the

speaking Quaker. 1679.'

Y mae yn ei ddiwedd bedwar tudalen yn Gym'-aeg ; a pheniad
idd}'nt fel hyn :—

* Atteb i'r Cowper o Gaerwys o'i Lythyp anraalon

at y C}Tnru.'§

4. * The Condemnation of the Cheating Popish Priest, or, A brief

account of the Tryal of Father Lewis, the pretended Bishop of

Llandaff, at the last Assizes of Monmouth, March 28. AMio lately

cheated a poor woman of £15, and got a Warrant against her for

£15 more, on pretence of Praying for her father's Soul out of

• Gwel rhif. 4, d.f. 1604.

t Gwel rhif 5. d.f. 1684.

% Penny CyclopcBdUi; Banfr ac Aiiuerau Cymru^ Ion. 1861, t. 76.

§ [Gwel rhif 7, d.f. 1677.1
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Purgatory. With the condemnation of another Popish Priest at

Gloucester, &c. Licenced, April 7. 1679,

London: Printed for L. C. 1679.'

5. ^ *The Whore of Babylon's Pockey Priest, or a True Narrative

of the Apprehension of William Geldon, alias Bacon of Tregear in

Monmouthshire, a Secular Priest of the Church of Pome, now
prisoner in Newgate, who had just before been above two months

in cure for the French Pox ; wherein is inserted a true copy of the

Apothecaries Bill found in his Chamber, containing the whole

process of that Pev. Father's Venereal Cure, with several other re-

markable Eelations of the Debaucheries and Yillanies of the Popish

Clergy. 1679.'

6. ^ * A True Narrative of that Grand Jesuite Father Andrews,

who lived at Hardwick in Monmouthshire, how he fled into a large

Wood to escape Justice, how he came to an imtimely End, and the

manner of his Burial. 1679.'

Yr oedd yx lesuitiad hwn yn byw weithiau yn Ysgynfraith, 8

milltir o Hardwick. Carcharwyd gwraig y ty lie yr oedd ym Mryn-
buga am ei goleddu. Cafodd ffermwr o hyd i'w fedd ryw ddiwrnod
yn Wengothen, ger Abergafenni.

7. ^ ' A Collection of 10 different Broadsides and Single Sheets

Published, relating to Mr. Arnold, the Monmouthshire Justice, Sir

George Wakeman, and Wm. Bedlow, who was so Active at the

Monmouth Trials of Jesuits and Malignants.'*

Y mao dyddiadau y rhai hyn yn cyrhaedd o'r fl. 1679 i 1680.

Pli}n;v hanesion dyeithr ydynt mewn ffug, yn cymmeryd arnyut eu
bod jm newyddion o'r cyfandir, ac er hyny yn dadguddio yn amlwg
ddichollion jt lesuitiaid yng Nghymru, ao yn cyfeii'io trwyddynt at

labyddiad Ai-nold.

8. ^ < Short Narrative of the Discovery of a College of Jesuits at a

place called Combe, in the County of Hereford, which was sent up
by Herbert Bishop of Hereford to Parliament, according to order,

to make diligent search and return an Account thereof, to which is

added a true Relation of the Knavery of Father Lewis, the pretend-

ed Bishop of Llandaff, now a prisoner at Monmouth Goal. Printed

by T. N. 1079/

Y mae ' Father Lewis ' yn cael cael ei ddarlunio yn fwy o ddyhir-
yn nag o sant. Dywedir chwedl am dano iddo dyiiu dyn allau o'r

})urdau i'r nefoedd am 100j»., ond iddo o'r diwedd foddloni cymmeryd
'60p. gan fod yr amseroedd yn ddrwg.

* [Oellid incddwl mai o Gofreatr rhyw lyfrwerthydd y cymmurwyd y rhifyn
hwu, ac iiKii darluuiad o gyunwysiad y gyfrol, ao aid ciiw iicb o'r llyfryiiau, a
roddir yma.

J
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9. f * Letter from a Gentleman in the Country to his Friend in

London, occasioned by a Prophesio that was lately found in the

place of Kotiroment of Father Lewis of Combe in Herefordshire.

Father Lewis was the party that undertook, for the value of £30, to

pray the soul of a certain maid's father out of purgatory, the which

hath lately been made mention in a phamphlet. 1679.*

1680.

1

.

* Unum necessarium sive practica Definitio Orationis. Ym-
arferol Athrawiaeth Gweddi, yn dangos beth (ac mor angenrheidiol)

yw'r Ddylodswydd Bwysfawr lioniio uiewn Traethawd byrr o waith

loan Thomas y Gwaelaf a'r Annheilyngaf o weision Crist.

A breintiwyd yn Llundain i'r awdwr.'

2. ' The Mystery and Method of His Majesty's Happy Restora-

tion Laid open to Public View. liy John Price, D.D. one of the

late Duke of Albemarle's Chaplains, and Privy to all the Secret

Passages, and particularities of that Glorious Revolution.

London, Printed for James Vade at the Cock and Sugare Loaf
near St. Dunstan's Church in Fleet Street. 1680.'

3. 'Index Villaris, or an Alphabetical List of all the Parishes,

Villages, Towns, Castles, Seats of Nobility, with their Names,—in

England and Wales. By — Adams.' 1680.

4. ^ * The Information of Turbervill, of Skerr, in the County of

Glamorgan, Gent., 1680.'

Cynnwys hwn lawer iawn o wybodaeth am y Pabyddion Cym-
reip^, a'r rhai oeddynt anufudd i'r llywodraeth ar y pryd. Yr oedd
y Turbervill hwn yn arfer byw gyda'r Arglwyddes Mary Molineux,
merch larll Powys, fol ei hathraw. Yr oeddynt yn Babyddion, ac
arferai ef, a AVm. Morgan, lesuitiad, a Rhoithor dros yr lioU lesuit-

iad yng Ngwynedd, sir y Mwythig, a sir Stalibrd, gario ym mlaen
fleremouiau I'abaidd yn fynych. Y mae yn rhoddi hunes am frad-
wriaeth yng Ngbymru.

5. ^ ' Examination taken upon Oath in the Counties of Mon-
mouth and Hereford, Reported to Sir John Trevor, Chairman of

the Committee to prevent the Growth of Popery, with the Account
given to the House of Commons by Jno. Arnold and Jolm Scudamore,
of the Encouragement given to Popery in the Counties of Monmouth
and Hereford. 1680.'

Y Syr John Trevor uchod oodd un o hynafiaid Arghvj'dd
Dunganuou, oFryncinallt,ynswyddDdinbych. John Scudamore
oedd o deulu y Scudamoriaid o Kentchurch, j-n sir Hontfordd.
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6. % ' Clamor Sanguinis, or tlie Cry of Blood, being a Short but

True Account of a Barbarous and Bloody Assault made on Thursday

night, the 1 6th, on the Body of John Arnold, Esq. Justice of the

Peace for the County of Monmouth. 1680.'

Yr oedd yr Arnold hwn yn ddraen yn ystlysau yr lesuitiaid

Cymreig. Yr oedd wedi mynu crogi un Cadben Evans o Forgan-
wg, a darfu i'r Pabyddion gynllwyn i'w lofruddio yn ebrwydd.

7. ^ * An Account of an Attempt upon the Person ofMr. Arnold,

one of His Majestie's Justices of the Peace for the County of Mon-
mouth, between 9 and 10 o'clock at night, 15 Ap. 1680.'

Y mae hwn yn hollol wahanol i'r un diweddaf uchod. Y mae yn
rhoddi hanes neillduol am un * Master Herbert,' yn sir Fynwy,
Pabydd, a ddygodd gyhuddiad yn erbyn Mr. Ai-nold.

8. ^ * England's Second Warning-Piece, Observation on the

Barbarous Attempt to Murther Justice Arnold (a Person of above

£1500 per annum, a very worthy gentleman, and a Justice of the

Peace for Monmouthshire) Ap. 15. 1680, with a copy of the pre-

tended Speech of Evans the Popish Priest executed in Glamorgan-

shire.'

Phoddir hanes am Goleg lesuitaidd * y Combe' (y Cwm), yn sir

Henffordd, ac hefyd am farwolaeth Mr. Phil. Evans, a Mr. John
Lloyd, dau offeiriad, a grogwyd yng Nghaerdydd, Morganwg. Yr
oeddynt wedi tori gwddf Mr. Arnold, Ustus yr Heddwch yn sir

Fynwy, o glust i ^lust, er hyny efe a adferwyd. Dienyddiwyd hefyd
otfeiriad o'r enw Langhorn ym Mynwy.

1681.

1. (1.) ' Canwyll y Cymru; Sef gwaith Mr. Eees Prichard
gynt Ficcer Llanddyfri. A brintiwyd o'r blaen yn bedair rhan,

wedi ei cyssylltu oil ynghyd yn un Llyfr. The Divine Poems of Mr.

Hees Prichard, sometimes Vicar of Landovery, in Carmarthen

Shire. Wherunto is added The Strange but True Narrative of the

Chief Things, spoken and acted, by an unclean Spirit at Mascon.

Translated out of French into English, by Dr. Peter Du Moulin,

upon the desire of the Honourable Kobert Boyle Esquire. And
now done into "Welsh, by S. Hughes of Swansey.

London, Printed by Tho. Dawks, his Majestes British Printer. Sold
by Enoch Prosser, at the Rose and Crown in Sweeting Keuts, at the

East End of tlie Koyal Exchange. 1681. The Price, bound, 2s. 6d.'

Dyma y trydydd argrafFiad,* yr hwn a ddygwyd allan trwy ym-

Gwel rhif 1, d.f. 1664 ; rhif 2, d.f. 1670 ; a rhif 6, d.f. 1675.
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drech a than olypriad medrus Stephan Hughes. Yr oedd yn
gydiol a hwn y caulynol :

—

(2.) * Dav Gymro yn taring yn Bell o*u Gwlad, ac ymgyffwrdd

ar fjTiydd, ac yn chwodloua am a welson ac a glywson ynghylch

consurwyr, rheibwyr, dewiniaid a'r fath.*

Dywed Stoplian Hughes,! mai gwaith Mr. Robert Holant, *gynt
gweiiiidog Uanddoivror, yn Shir Gaer' [Fyrddin], yw y gwaith hwn
ar gonsuriaeth, ac eghira mai y lie liwiiw a garn-lythyreuir mewn
lleoedd ereill yn * Llau Ddeferawg,' a * Llanddyfrwr.'J

2. * Adroddiad cywir o'r pethau ponnaf, ar a wnaeth, ac a ddy-

wedodd ysbryd aflan ym Mascon, yn Burgundy, Yn Nhy un Mr.

Francis Peraud, Gweinidog Eglwys y Protestaniaid yn y Dref
honno : A osodwyd allan yn Ffrangaeg gantho ef ei Inm ; a chwedi

hynny yn Saesoneg, gan un ac oedd a gwybodaeth neilltuol ynghylch

y Stori hon : Ac yn awr wedi ei gyfieithu yn Gymraeg gan S. H. o

Abertawe. A'i Breiutio yn Llundain gan T. S. yn y flwyddyn
1681.'

Y mae yn ei ddiwedd * Llythyr at y Darllenwr,' yn dechreu A
* Darllenwr cariadus,' ac yn diweddu— * Stephen Hughes,' a'i

amseru ' Broad Street yn Llundain, y 6 Dydd o Fis Khagfyr,
1680.' Cythvynir ef i 'Thomas Manwering/ gorwyry Ficer, wrthyr
hwn y dywed y cyhoeddwr :

—

* Anrhydeddtis 83^,

UN o Fendithion mawr yr Arglwydd Dduw i Ddynion ar y Ddaiar,
ydyw danfon iw mysc hwynt Weinidogioyi Fj'yddlon, sef rhai ac

a fyddo, nid yn unic yn Pregethu Athrawiaeth dda, eithr liefyd yn
rhoddi Siampl dda iw Gwrandawyr, mewn Ymarweddiad Duwiol,
Bobr, a Chytiawn, canys trwy JVeinidogaeth y cyfryw rai yn gylfredin-
ol, y mae Duw yn rlioddi i Bobl }Vyhodaeth jachusol o bono ei bun,
Ffydd yn Grist, Edifeinvch am becliod, a Newydd-deb buchedd, heb
yr hyu ni ddiclion neb fod yn gadwedig.

Os cafes rhai erioed y Fendith hon, Plwyfolion ZIanddyfn\ Llan-
fair ar Bryn, a Llanedi, a'i cawsant hi fpe medrasent hwy yn ei Dydd
wneuthur deinydd da honij pan danfonodd L)uw attynt y parchedig
Mr. Rees Prichard^ i fod yn Weinidog iddynt. Canys ni bu dim o i

ran ef yn 61, na thrwy Bregethu, na thrwy siampl dda, i geisio i troi
nhwy at Dduw trwy Jesu Grist, fel y byddent cadwed ig.

Trueni mawr ydyw, na buasse Dull ei Fywyd Bendigedtg ef wedi
ei ossod allan mewn print, gan rai Gwyr duwiol dyscedig, y rhai
oeddynt yn ei nabod ef, fel y mae Bywydau llaweroedd o Weinidog-
ion grassol, mewn amryw leoedd, wedi ei g^ossod allan er siampl i

eraill.

t * Llythyr at y Darllenwr,' i'r Adroddiad cywir. Owel rhif 2, d&ny flwydd-
yn hon.

J Gwel d.f. 1631 ; a rhif 3, d.f. 1677.
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Ewi'n casclu mewn rhan oddiwrth. ei Waith. ef yn y Llyfr hwii,

ac mewn rhan oddiwrth yr hyn a glywais i am dano ef, o Eneie
rhai a ellit ei coelio, Fod Mr. Prichard yn Briod da, yn Bad da, yn
Feistr da, yn Weinidog da, yn Wladwr da, ac yn Gristion da, trwy y
Gras aW Bonnie mawr a dderhyniodd eje oddiwrth y Goruchaf Bduw.
Ac o herwydd hynny, Megis yr Adroddir, i Alexander Jawr ddy-

wedyd wrth un o'i Filwyr, a elwit Alexander (yr hwn oedd ddyn
digalon) Bwrw ymmaith yr Enw Alexander, oni lyddi di Wr calonnog

a glew : Felly, or Digwydda i un o Ficceriaid Llanddyfri, wedi cael

y fath Batrwn da i'w ddilyn, brwfio fod yn Wr o ymarweddiad drwg,
yn Esceulus yn ei Weinidogaeth ac yn ddiofal am yr Eneidie dan ei

law, Fe ellir dwedyd wrth hwnnw, Bwrw ymaith o fod yn Ficcer

Llanddyfri, oni wellaiBidy Fuchedd, oni lyddi Weinidog Ffyddlon i

Jesu Grist yn dy Be.

Ac yn awr am ei Lyfr ef y mae hyn iw ddywedyd, mai megis ac y
mae yntho lawer iawn o Fatter Ba : Felly hefyd y hu ef offeryn yn Blaw
Buw i ddechre Grds mewn rhai, ac i gynnnyddu Grds mewn ereill ; fcyn
helled ac y gallo Bynion farnuj ac fe fu fodd, i dynnu llaweroedd i

ddysgu darllain, hyd onid ydynt o herioydd hynny, mewn Ffordd hosihlach

nag yr oeddynt oW hlaen, i wrando Pregethiad yr Ffengyl yn fuddiol, ac

felly i fod yn gadwedig, oni hydd y Bai arnynt ei hunain, trwy esceuluso

gwneuthur yn 61 yr hyn y maent yn ei ddarllain, ac yn ei glywed allan o

Air Buw.
Syr, yr Amser diwetha y printiwyd y Llyfr hwn fo'i cyssegrwyd

ef, i rai or Gweinidogion pennaf yn holl Gymru ; nid yn unic am
iddynt hwy helpu ei osodiad ef allan, ynghyd 4'r Testament cym-
raeg y pryd hynny ; ond hefyd fel y geUit cymmeryd Achos i

scrifennu attynt, ynghylch Printio 'r Bibl cymraeg drachefn, G-waith

ac a ddaeth. i agos ddwyfil o Bynne o g6st, ac eraill Q-wyr anrhy-
deddus a pharchedig o'i Bath.

Ond yn awr Syr, Ewi'n danfony Llyfr allan tan eich Henw chwi;

nid yn unic oblegit eich bod yn Orwyr ir Awdwr bendigedig
;
(ac

felly, holl Foneddigion y Wldd, y Fflttiaf i gael Bedicasiwn o hono ;)

Ond hefyd, fel y gallafi trwy hyn ddangos fy Niolchgarwch i Chwi,

am eich papyre y ddorbyniais i oddiwrthych eich hunan, ac o Lan-
dingat, y rhai sydd yn gwneuthur i fynu y rhan fwyaf o'r Llyfr

hwn.
Syr, OS gwir yw, fod rhan o'r gwaith hwn yn eich dwylo chwi, ar

nas printiwyd erioed etto, mi ddeisyfaf arnoch chwi ystyried, na%

gwnar eyfryw Bethau lesad yn y hyd i neh, tra font yn guddiedig megia

Ganwyll tan Lester, ond oi gosod mewn Print, hwyfyddant megis Canwyll

mewn canhwyllhren i oleuo'r JVldd o hohtu.

Mae hyn yn ddilys, Fod llawer o Annuwioldeh yng Hymru, A hod

diffig mawr o Weinidogion Ffyddlon, mewn amryw leoedd (nid wi'n dy-

wedyd ym mhob Lie, yn ein GtvlddJ i droi Pohl oddiwrth eu Hannuw-
ioldeh fel y hdnt cadwedig ; ac fe ddyler ystyriaeth hynny, heri i ni wylo

Beigre o waed, pe hae hossihl ; Canys nid matter hychan ydyw, fod Bagad

ar y Ffordd ifod yn golledig, trosfyth, heh nemawr i rhagod hwynt, rhag

mynd yn y hlaen i Bdestryw.

E-ym ni'n edrych arno megis ein Dyledswydd, i achub Dyn rhag
Boddi, neu gael ei Losgi, pe bydde yn ein pwer ni i gadw ef : Ac
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OS dylem ni wneuthur ein gore, i safio un'on cymmydogion, o ran
Bywyd y Corph ; Oni ddylom ni yn fwy o lawer, jrn ein L16, ac yn
61 oin GalJu, ynidrechu cadw Bywyd Eneidie Miloedd o'n Cyd-
wladwyr, rhajj Boddi mown Pechod, a Llosci dros fyth yn NhAn
Ufrorn ? Oblogid y mao'r Enaid yn wertlifawroceach na'r Corph, ie

na'r Byd i gyd? Math. 16. 26.

Ac yn awr, o liorwydd y diehon Llyfre da helpu peth tuagat iech-

ydwriaoth Enoidie Pobl, Mi ddeisyfaf amoeh cliwi (ar 61 pwyso'r
matter yn araf) i ddanfon y papyre (or oes dim yn eich dwj'lo chwi)

at ryw Woinidog duwiol a dyscedig, (y Sawl a fynnoch chwi) i gael

ei Farn ef aniynt, fel y gellir eu printio hwynt mown amsyr er

daioni ir Wlad, o boniir hynny'n gymmwys : y mae Christ ein Har-
glwydd yn addo gobrwyo (oi ras) y sawl a roddo Elusen i Gyrph ei

Bobl ef
;
(po bao hynny ond cwppanaid o Ddwfr oer) Ac oni ohrwya efe

ynftcy o lawer y Sawl a roddo elusen iiv Heneidie hwynt. Ac elusen ir

enaid yw gossod llyfr da yn llaw dyn, i c^^arwyddo fo ym matterion
ei iechydwriaeth. Os diehon Gwr wneuthur llesad i eraill, (yn en-

wedig i Eneidie Pobl) jmn y gwnelo fe hynny iddynt, fe fydd y peth
yn Fatter o Ogoniant a Chymffordd iddo : Ond ni bydd e felly i neb
o honom, os escouluswn ni wneuthur y daioni a allem ei wneuthur,
i unrhyw enaid pwy bynnag ; ond mwy o lawer, os esceulu8\^Ti

wneuthur felly i Wlad gyfan ; nid i s6n jinmhellach, nid allwn ni

roddi dim cyirii da i Jesu Christ ryw ddydd, am y cyfryw esceulus-

dra.

Os Chwychwi, yr hwn sydd gangen wedi tyfu allan o wyr
Eglwj'sig eyfrifol, sef o'r anrhydeddus Escoh Manerifig^ ar jr un
ochor, ac o'r parchedig Mr. Prichard^ ar yr ochor arall, ni wrendy ar

y dymyniade onest, y mae Gweinidogion yn ostjnagedig yn ei ossod
och blaen chwi, er daioni ir Wlad yn gyffredinol, ac nid ar amcan
yn y byd, i geisio ennill iddynt eu hunain (fel y mae Duw yn Dyst)
OS Chwchwi meddaf i ni wrendy, Pwy a wrendy arnom ?

Ehynged b6dd i chwi bardyno fy eondra am helaethrwydd i ; a
derbyniwch hyn i gyd mi attolygaf arnoch, megis arwydd o gariad
at ein Gwlad, ac'or parch hynny, ar y sydd yn ddyledus i ehwithe,
Anrhydeddus Syr.

Eich gwasanaethwr gostyngedig. Stephen Hughes.

Broadstreet yn Llundoin, y 29. o -FV# Tachwedd^ 1680.'

3. 'The Works of the Eminent and learned Judge Jenkins

upon Divers Statutes concerning the King's Prerogative and the

Liberty of the Subject. Now Printed from the Original Authentick

Copy. Written and published by himself, when Prisoner in New-

gate.

London, Printed by Samuel Reycroft, for Samutl Hovriok, at

Grayse Inn gate in Ilolborne.'

29



226 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1682

4. * Tlie Armies Imdempnity, with Addition. Together with a
Declaration shewing how every Subject of England ought to be
Tried for Treasons, Felonies, and all other Capital Crimes, as it is

Bet down in the Laws of the Land. By David Jenkins, now
Prisoner in the Tower of London.

London, Printed in the Year 1681.'

5. < The Historical and Miscellaneous Tracts of the Eeverend and
Learned Peter Heylyn, D.D. Now Collected into one Volume
& To which are Added—An Account of the Life of the Author, &c.

London, Printed by M. Clark, 1681.'

Y Dr. Peter Heylyn oedd ail fab Henry Heylyn, o deulu Pentref
Heilyn, ym mhlwyf Llanymynech, sir y Mwythig, a chefnder i

Eowland Heylyn. Ganwyd ef yn Barfford, yn sir Ehydychain,
Tach. 29, 1600. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Ehydychain, lie y
derbyniodd ei raddau. Cafodd amryw ddyrchafiaethau eglwysig yn
amser Siarl i. ; o'r rhai, o blegid ei fod dros y brenin a'r Eglwys, y
cafodd ei ddifuddio yn amser Cromwel, ac y dyoddefodd brinderau
mawrion. Pan adferwyd Siarl ii., adferwyd yntau. Eglwyswr
ydoedd o argraffy Brenin lago, ac Archesgob Laud. Bu farw
yn 1663, yn 63 oed.*

1682.

1. ^ * Prlf-fannau y Grefydd Gristionogol. Llundain.* 8plyg.

Ef allai mai trydydd argraffiad ydyw o'r * Crynhodeb o Addysg
Gristionogol,' a gyhoeddwyd o'r blaen, 73 a 25 mlynedd yn ol;t
neu ef allai ail argraffiad o *Prif-fannau Crefydd Gristionogol

'

Eow. Vaughan.J

2. ^ *Y Catechism a osodwyd allan yn y Llj^r Gweddi Gyffredin,

wedi ei egluro ar fyrr eiriau. Llundain,' Splyg.

Y mae yn dra thebyg mai yr— * An Essay of Questions and
Answers framed out of the short notes upon the Catechism, by Dr.
Fell,' Esgob Ehydychain ydyw hwn, a'r hwn a gyfieitliwyd i'r

Gymraeg gan John Williams, ysgolhaig o Gaergrawnt, ac athraw
i ryw wr mawr yng Ngholeg yr lesu, yn y Brifysgol bono, ac ar-

graffwyd ef yn Ehydychain, ac nid yn Llundain, 1682. 8plyg.§

3. *Llwybr hyffordd yn cyfarwyddo yr anghyfarwydd i'rnefoedd.

Yn yr hwn y dichon dyn ystyriol weled ei gyflwr presennol, pa un

ydyw ai cadwedig ai colledig. "Wedi ei osod allan ar ddull ym-

* His Lift with the above Works.

t Gwel rhif 1, d.f. 1609 ; a rhif 2, d.f. 1667.

:;: Gwel rhif 1, d.f. 1658.

§ A then. Oxon. vol. ii. p. 593.
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ddiddanion, yn gyntof yn Saesonaec o waith Arthur Dent,

Gweinidog Gair Duw. Ac yr awr-hon wedi ei gyfieithu yn Gam-

beraec er cymmorth i'r Cymro annyscedig, fel y gallo efo gael yn ei

dafod-iaitli ei hun, foddlon a chyfryngau i chwanegu ei wybodaeth

i wasanaethu Duw. Yr ail argraphiad.

Printiedig yn Lundain gan Bennet Griffin yn y Flwyddyn 1682.'*

[I2plyg.]

Y moe hwn yn llyfr lied drwchus 12plyg, o 490 o dudalenau,

hob law yr wyneb-ddalon, a'i * At y darlleuydd o Gymro vniaith
;

Annerdi,' yr hwn sydd yr un ag oedd yn yr argraffiad cyntaf, gan
Kobert Llw}'d, y cyfieithydd. * C. K' neu Charles Edwards, oedd
* Diwy^iwr y Preintwasg.* Fel y rhan fwyaf o lyfrau yr oes hono,

y mao nifer o ffurf o weddiau yn ei ddiwedd. Ymddyddanion ydyw
rhwng

—

id f Theologus : Pregeth-wr.

"^ ^ )
PAt%rtMi/« : § Gwr-da. § Gwr-onest.

t^ rH ^ j
Asunetus : Anghyfarwydd-ddyn.

^ S \ Antilegon : § Ceccryn.' § Cynnenwr.

Yn ei ragflaenu y mae

—

* Ystt/riaethf a chynnwysiad yr ymddiddanion hyn d ddengys % ni.

1. Druoni dyn tan naturiaeth, a'i ymadferth i ddiangc rhagddo.

2. Anwiredd yr amsor ymma, a ehyfiredin lygredigaeth y byd.

3. Nodau plant Duw, a nodau y rhai gwrthodedig : ac arwydd-
ion liyspys o iachawdwriaeth, a damnedigaeth.

4. Mor anhawdd yw myned i fywydj a lleied yw nifer y rhai &
dnt yno.

6. Anwybodaeth y byd, a'i wrth-attebion yntef.

6. Hyfryd addewidion yr Efengyl, ac ami dnigareddau Duw
ir sawl oil k edifarhAnt ac a gredant, ac & wir ddychwelant atto

ef.'

Golygiadau tra Chalfinaidd yw athrawiaethau y llyfr. Y mae yn
gydiol, iol o'r blaen

—

4. * Pregeth am Edifeirwch. Gan Arthur Dent.'f

Talfyriad bychan ydyw o'r bregeth ragorol hbno. Gyda'r * Trysor
i'r Cymru ' y mae oU-t

• Gwelrhif4, d.f. 1630.

t Gwel rhif 1, d.f. 1629.

t Gwtl rhif 1 (3), d.f. 1677.
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5. ' Gwyddorion Naturiol. 1682.' 32plyg.

Am hwn y dywedir gan Cliarles Edwards, yn niwedd y * Llwybr
hyffordd ' uchod— *Y mae*r awrhon Briflyfr Newydd wedi dyfod
allan, yn cynwys Gwyddorion Ysprydol a Naturiol, gyd ag ybys-
rwydd o'r amser, a Ffeiriau Cymru, fel yr oedd yn y llyfr Plygain
gynt, iw dysgu i'r ieuaingc, ac iw hystyried gan bawb.' Cynnwysa
hefyd— * Barddoniaeth i Hanes y Ffydd. A ddanfonodd Mr. Hugh
Salisbury Glog Caenog^ ftra yr oedd efe yn Ysgolhaig yn RhydychenJ
iw printio gyda'r llyfr hwn.' Gan hyny yr ydys yn casglu mai
gwaith Mr. Cliarles Edwards ei bun yw y llyfryn bycban tlws hwn.
Y mae Almanac ynddo am 1683-84-85 ; ac hefyd ' nodau rhifydd-

iaeth,' fel y mae yn gyssyUtiol a Uyfrau ereill Charles Edwards.

6. * Wallography, or the Briton described, being a pleasant re-

lation of a journey into Wales ; wherein are set down several re-

markable passages that occurred in the way thither, and also many
choice observables and notable commemorations concerning the

state and conditions, the nature, and humourous actions, manners,

customs, &c. of the country and people, by William Eichards, a

mighty lover of Welsh travels and memories of Wales.

London. 1682.' 12mo.

7. * The Last Judgment, a Discourse at the Assizes for the Co. of

Denbigh, by J. Oliver, of Cheshire. 1682.'

Y mae wedi ei gyflwyno i Joshua Edisburg, TJchel Sirydd.

8. [* Egwyddor, i Rai Jevaingc i'w cymmhwyso i dderbyn y
Cymmun Sanctaidd yn fuddiol. Gwaith y Parchedig a'r Dwyfol

Athro Simon Patrick Deon Llanbedr yn lloegr. A Gyfieithwyd

o'r Saesonaeg, gan Edward Llwyd, Athro yn y Celfyddydau,

Ag a Brintiwyd yn Llundain, 1682.' 12plyg bychan.

Ar ol Rhagymadrodd ' yr Awdur at y Darllenydd,' y canlyn— *Y Cyfieith-

ydd at ei anwyl Blwyfolion, yn llangowair yn swydd feirion ;' yr hwn a ddyddir—*0'm Stafell yn Eglwyseg Mis Medi y chyntaf. 1G82.' Yn nesaf at yr
anerch hwn ceir englyuion * Ar y Gorthrymder gynt, y hu y Cyfieithydd dano,

ei Warediad, o hono, ac ar y Cyfieithiad,' y rhai y dywedir am danynt— *Ei

gowir a'i ffyddlon gdr, Meredydd Llwyd ai cant, Er dal Cof am ei Anwyl
ewythr, a'i anrhydeddus henaint.' Cynnwys y Uyfran 156 o dudalenau, heb
law 16 yn y dechreu.

Am yr AwdAvr (yr Esgob Patrick), a'r Cyfieithydd, gweler rhif 8, d.f. 1722.

Wrth y lie a elwir 'Llanbedr yn lloegr,' y golygir dinas esgobawl Peter-

borough, yn Bwydd Northampton,]

1683.

1 . ^ ' Tystiolaeth o Gariad ac Ewyllys da (a rhagj-madrodd o

waith Jo. Jones). Gan John Longhuret. Llundain.' 12plyg.



1 683J LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 229

2. f * QwT Cyffredin yn oi Addoliad a'i Ymarfor, Nou, Ilyffordd-

iadau wrth ba rai jt annysgodig a allant wybod pa fodd i*\v liym-

ddwyn eu liuiiain, yn ou haniryw Ddylodswyddau tu ag at Dduw a

Dyn. Wedi eu cymhwyso i*r doalldwriaethau Owaelaf. Pregethwr

xii. 13. Rhydychen.*

3. ^ * Dosparth Catholic ar holl bynciau'r ffydd, megis dialogaeth

rhwng y Discebel a'i Athraw.**

Ef allai mai argraffiad newydd, yn drydydd, o waith y Dr. Rosier
Smith,

f

4. f * Llyfr Gweddi Gyflfredin.'J

5. ^ * Yr Hen Lyfr Plygain a'r Gwir Gatecism, &c. Llundain.

Ail argraffiad. § Mr. Thomas Jones, awdwr jt Almanaciau, oedd
ei gylioeddydd y tro Invn, am yr hwn y dywed mown liysbysiad

cyssylltedig a'i Almanac y flwyddyn hon :

—

* Yr hen lyfr plygain, a gwir gatechism yr Eglwys, yr hwn sydd
anghenrheidiol i bawb ei ddysgu cyn myned i'w conlfii'mio at yr
Esgob, ie a chyn derbyn y cymmun bendigedig. Yn y plygain hwn,
cynhwyswyd hefyd, boreuol a phrydnawnol woddiau, a llawer o
woddiau eraill ar amryw achosion ; A diolcligarwch i'w ddywedyd o
flaen ac ar ol bwyd. Ag yspysrwydd am holl hen ffeiriau Cymru.
Oil fel ag y printiwyd gynt drwy orchymyn y Brenin, a thrwy Lafur
boon (Doctor Davies) yn y flwyddyn o oed lesu 1633. Ag a ail-

breintiwyd yn y flwyddyn 1683. Ac etto hefyd y chwanegwj'd,
atlirawiaeth i ddysgu ysgrifenu amriw fath ar ddwylo, wrth yr hyn
y geill pawb ddysgu ysgrifenu gartref cystal ag mewn ysgoL*

6. *Y Gwir or gwaethed yw, ac amryw o hen gywyddau.*

Llundain. 12plyg.

Mr. Thomas Jones oedd awdwr a 'chyhoeddwr hwn hefyd. Efe
ddyry ei gj-nnwysiad yn llawn yn un o'i Almanaciau, sef,

—

1

.

* Yn gyntaf, Gyflawn ysnysrwydd o felldigedig gydfradwriaeth

y papystiaid i fradychu ein Brenin, ac i orchfygu gwir grefydd y
deyrnas hon.

2. Yn ail, yn rhoddi hanes cydfradwriaeth diweddar arall, o
ddyfais rhyw rai a elwir whigs ond pa un ai pabystiaid, ai pa
beth arall ydynt hwy, ni fodra i ddywedyd.

3. Yn drydydd, yn dangos (gwallgwymp y bobl).

4. Yn bedworydd, yn rhagf>Tiegu y Troeadau anferthol a ddi-
gwyddant yn y byd cyn dyfod y flwyddyn o oed yr lesu 1703.'

* Y rhif 1 a 2 hyn, yn ol Moses Williams,

t Gwel rhif 1, d.f. 1609; a rliif 2, d.f. 1657.

J Yn ol Mr. Daniel Williams, gynt o Lundain.

S Gwel rhif 1, d.f. 1633.
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Ymddengys mai math o gydymaith i'r * Almanac ' yr oedd T.

Jones yn ystyried y llyfr hwn. Gwelir mai at ' Frad y Powdr Gwn *

y cyfeiria dan y pen cyntaf, yr hyn a gymmerasai le bum mlynedd
yn ol. Ac y mae yn debyg mai at y Rye Home Plot y cyfeiria dan yr
ail ben

;
pryd y meddyliwyd i'r Presbyteriaid ag oeddynt yn an-

foddlawn i rai o ymddygiadau gorthrymus Siarl ii. ymdrechu taflu

yr iau ymaith. Ystyriwyd eu cynghrair yn deyi^nfradwriaeth, a di-

enyddiwyd yr Arglwydd William Russell, &c. Yng Ngwaith. Huw
Morus y mae can neu ddyrian, a ganodd ' yngbylch. Plott y Pres-

byterians yn y flwyddyn o oedran Crist 1682.'*

1684.

1.
If

' W. L. M. A. & Valantine.'t

2. ^ * Jo. Langford, & Dyledswyd.'J:

[ 3. 1[
* Ellis Lewis & Drexelius.'§

Wrtb y cyntaf y deallir * Defosiynau Priod ' y Dr. Yalantine ;

wrth yr ail * Holl Ddyledswydd Dyn ;' ac wrth y trydydd, gwaith
Drexelius ar ' Dragywyddoldeb,' fel pe buasent ail argraffiadau o'r

gweithiau hyny : ond camgymmeriad mawr Mr. Moses Williams
ydoedd eu rboddi yma befyd, gan na ddaeth, hyd y medrais gael

allan, ond un argraffiad o Yalantine a Drexelius o gwbl, na chwaith
ond un o'r * Holl Ddyledswyd ' gan Jo. Langford.

|1

4. * Llyfr y Besolusion, yr hwn sydd yn dysgv i ni bawb
Wneutbur ein goreu, a rboi cwbl o'n bryd a'n meddwl ar fod yn

wir Gristianogion, hynny ydyw ar ymadael a'n drwg fuchedd, a throi

ar ddaioni a duwioldeb. Wedi ei gyfieithu yn Gymraeg gan y Dr.

I. D. er lies i'w blwyfolion. Fe brintiwyd y Llyfr bwn, er ys mwy
n4 banner cant o flynyddoedd a aethant heibio, ac yn awr drachefn^

nid yn unic er mwyn y Gymraeg bur sydd ynddo (yn amgenacb nag

mewn un Llyfr ond y Bibl) eithr hefyd er mwyn y Defnydd da ar

* [Gwel Eos Ceiriog, i. 219. Yn 1683 y gosodir y Cydfrad hwn gan Huw
Morus, o leiaf felly y mae Golygj'dd ei Waith (G. Mechain) wedi ei osod.]

+ Gwel rhif 3, d.f. 1655.

t Gwel rhif 7, 1672.

§ Gwel rhif 1, d.f. 1661.

II
Cyfaddefir mai i nodyn fel yma y buasai briodolaf taflu y llyfrau a'r sylwad«

au hyn, yng nghyd & rnai ereill cyfl"elyb, lie y cafwyd yn dra sicr fod Moses
Williams yn camgymmeryd ; ond yr ydys yn hwyrfrydig er hyny i beidio Sl

gadael allan unrhyw argrafliad a nodir ganddo of, eithr ei gadw i mewn yn
nollol fel y mae ganddo ef, ac ar ei awdurdod, oddi eithr y gwelwyd yn berson-

ol y llyfr a'r argraffiad a enwa efe, pryd y gallesid gwahaniaethu, ac adgyweirio
oddi ar wy})odaeth bersonol berflfaith

;
yr hyn nid ydys yn alluog i'w wneyd

yn yr esiamplau hyn. [O dan yr un rhifyn (sef 106, yn ei Go/restr ef) y gesyd
Moses Williams y tri llyfr a gofnodir yma ; a than yr un rhifyn hefyd y cyfleir

uanddo lyfr y 'Dilyniad' o waith ThomUs \ Kempis. ' Velendine,'^ nid
Yalantine, yw yr enw yn y Oo/reatr.]
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a ellir ei wneuthur o hono. Yr ail Argrapliiad yn Llundain, gan

I. R. yn y flwyddyn 1684.'* [Splyg.]

Ymddong:ys fod parotoad yn caol ei wneyd i ddyfod & * Llyfr y
Resolusion * hwn, a'r ' Llwybr Hyifordd,' trwy y wasg er y flwydd-

yn 1677, yng nghyd & bwriad caol rhyw lyfraii oroill ag y gwolid
eu liangon ym mhlith y Cymry ; canys dywod awdwr y ' L'ythyr at

y Darllonydd,* sydd yn rhagflaenu y ' Trysor i'r Cymru,* yr hwn
oedd yn ysgrifonu Awst 13, 1677 :

—
*0s Duw a rydd iechyd a bywyd, disgwyliwch mown ams^r, am

ail brintio y Llwybr Hyjf'ordd Vr Nefoedd^ a Llyfr y Resolmion ; y rhai,

nid yn vnig er mwyn y mater, ond hofyd er mwyn y iaith tra ragorol

sydd ynddynt (ac yn enwedi'^ y diwethaf o'r ddau, oran iaith) wedi
ei osod allan gan y cymreigwyr goreu yng-Hymru yn ei amser, sef

y Doctor DaviesJ a haeddant eu printio drachefn.'

Golygydd yr ar^T^raffiad hwn oedd Mr. Charles Edwards ; ac y
mao yn ei ddiwedd liefyd draethawd ' Am orphywys ar Grist yn vnic

am fywyd ac Iechydwriaeth,' gan T. Gouge, fel parliad o'r llyfr a
elwid * Gair i Bechaduriaid 'f

gan yr un, ac a gjiieithwyd gan W.
Jones.

[Cynnwysa yr argraffiad rhagorol hwn o * Lyfr y Resolusion ' 394 o dud^len-
au 8plyg bychan, heb law 6 tudalen o bethau arweiniol. Ar ddiwedd y tr leth-

awd ' Am Orphwys ar Grist,' ceir 5 tudalen o ' Agoriad ar ryw Eiriau d.eithr

i rai yn Neheubarth,' er mwyn gwneuthur y gwaith yn hwvlusach i dda'-llen-

vddion pob parth o'r Dywysogaeth, Y mae yr argraffiad drwyddo yn ua
hynixl o gywir, Buasai yn dda iawn cael argraffiad newydd o'r gwaith goiidog
hwn.]

5. * Dilyniad lesu Grist, &c. Gan Thomas a Kempis. O
Gyfieithiad Hugh Owen, Gwenynog, ym M6n, Esq.' 12plyg.

Ail argraffiad.
:J:

Yn yr argraffiad arall rhoddwyd enw y cyfieith-

ydd yn ' II. 0. Gwenydog, ym Mon. Esq.,'ondymaadgyweiriwyd yr
aflorwch gwallus hwnw.

6. * An Historical Account of Cliurch-Gt)vemment as it was in

Great-Britain and Ireland, when they first received the Christian

Religion. By tlie Bishop of St. Asaph.

London, Printed for Charles Brome at the Gun at the West-end
of St. Pauls. 1684.'

Yr esgob hwn ydoedd William Lloyd a fu mown dadl &*r

Crynwj'r a'r Ymnoillduwyr, Richard Davies a James Owen, 3'n

Llanfyllin a Chroesoswallt, a gellid ystyried y llyfr hwn fol esampl
o'r hyn yr ymdriniwyd ag ef yn y ddadl hono.

• Gwel rhif 2, d.f. 1632.

t Gwel rhif 2, d.f. 1676.

X Gwel rhif 2, d.f. 1679.
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1685.

1. 'Gweddi'r Arglwydd wedi ei liegluro mewn amryw ymad-
roddion, neu Bregethau Byrion. waith y Gwir Barchedig Dad
Geor. Griffith, D.D. Diweddar Escob Llanelwy.

Printiwyd yn y Theater yn Ehydychen 1685/

Cyhoeddydd neu olygydd y gwaith da hwn ydoedd * William
Foulkes, Llanfylling,' yr hwn a amsera ei * At y Darllenydd '.

—

* Mawrth 2, 1684,' blwyddyn cyn ei argraffu. Mab ydoedd i'r

Parch. John Foulkes, yr hwn a drowyd o weinidogaeth plwyf Llan-
fyllin, yn amser Gweriniaeth Cromwel. Y mae yn debyg i'w fab
gael y lie o blegid i'w dad ddyoddef cymmaint o anfanteision gan y
gwerinwyr. Gan yr Esgob Griffith hwn y cafodd y lie, a Llanfi-

hangel yng Ngwynfe gan yr Esgob Owen. Bu farw tua'r fl. 1691.

Claddwyd ef wrth ddrws yr eglwys, lie yr oedd careg a cherfiad

coffadwriaethol hyd yn ddiweddar. Am yr awdwr, caed achos i

grybwyll o'r blaen ; ond yma, yn gyssylltedig a'i brif a'i unig waith
Cymraeg, byddai yn briodol ymhelaethu. Tybid, hyd yn ddiweddar i

George Griffith, D.D., gael ei eni yn y Penryn, ger Bangor,
yn sir Gaernarfon, Medi 30, 1619;* ond cafwyd allan wedi hyny,
mai trydydd mab ydoedd i Pobert Griffith, o'r Gareg Lwyd, yn
Llanfaethlu, Mon, lie y ganwyd ef ; a bod iddo frawd, y Dr. AVilliam
Griffith—yr hwn oedd yn ganghellydd Bangor a Llanelwy.

f

Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Ysgol Westminster, a'i ddewis yn
Efrydwr]: o Eglwys Crist, Ehydychain, yn 1619. Gwnaeth y Dr.
John Owen, esgob Llanelwy, § ef yn berson Llanfechain, ynsirDref-
aldwyn, yr hon a gyfnewidiodd am Lanymynech, ar derfyn yr un
sir. Cafodd hefyd bersoniaeth Llandrinio, yn yr un sir. Yn 1635,

graddiwyd efynD.D., a chafodd ganoniaeth yn Llanelwy. Er ei

fed yn wrthwynebydd mawr i'r Weriniaeth, ac wedi dadlu Uawer a

* Wood's Aihen. Oxon. vol. ii. p. 270.

t Humphreys's Additions to Wood's A then. Oxon., a ddyfynir mewn nodyn
diwygiadol gan Williams, yn niwedd ei Biography of Eminent Welshmen.

J [* Students of Christ Church' y gelwir y rhai a elwir yn ' Felloios' neu
Gymmrodyr yn y rhan fwyaf o'r colegau ereUl yn Rhydychain.]

' § Yr oedd y Dr. John Owen, yn fab hynaf i Owen Owen, yr hwn oedd ail

fab Owen ab Ilobert o Fodsilin, ym mhlwyf Aber, yn sir Gaernarfon. Gwnaed
ef yn Gapelwr i Siarl i. cyn ei ddyfod i'r orsedd. Cafodd bersomaeth yn
Lloegr, lie y buasai ei dad yn berson. Cafodd esgobaeth Llanelwy "yn 1029.

Yr oedd yn cael ei gyfrif yn Gymro rhagorol, ac efe a sefydlodd bregethu
Cymraeg gyntaf yn eglwys plwyf Llanelwy, yn 1630. Dyoddefodd lawer o
anfanteision yn amser y rhyfel cartrefol. Bu farw yn Aberkinsey, ger Llan-

elwy, Hydref 16, 1651, a chladdv-yd ef dan orsedd neu bwlpud yr esgobion
yn yr Eglwys Gadeiriol, heb fath yn y byd o goft'dd. Yn y dyddiau hyn3% yr
oedd dyn o'r enw Milles neu Miles yn geidwad y llythyrdy yn Llanelwy, yr hwn
a aeth i fyw i balas yr esgob, ac a arferai werthu gwin a diodydd ereill yno.
Dywedir fod y dyn hwn yn porthi ei geflylau a'i ychain yng nghoriF yr eglwys,
ac yn porthi ei loi yn eisteddlo yr esgob, a lleoedd ereill yn y cOr, ac iddo symmud
y bedyddfaen i'w fuarth yn gafn dwfr i'w anifeiliaid.—Williams's J^inent
WeUhmenf ar ol amrai haneswyr hynafiaethol.
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V. Powol,* ac i'r gwrtlir^'fohvyr losgi oi borsondy, nid ydys yn cael

iddo jijael ei droi ymuitli o'r M-i- - - • 1 oodd ei fywol'" ••* "m yn
nemawr o elw iddo yn yr amso > d hyny. Yr <>• lo

law ynj^ n^^hylioeddiad 31 »i j>i< — 'Lnau <» wuith y Pureli. >> uuuin
Stronji^ ({?yiit durlithwryn Westniiustor), yn j^yssylltodiga'r I'tinhn.

John llowo a Thomas Maiiton, y rhai oeddynt AnghydffurfwjT.t
Cynimorodd arno gylioitliii * Y Llyfr Gwoddi Gyirrodin' o'r newydd
yn Gymraeg ; oud nid y\v yn wybodus pa un a orphonodd ef ai

poidio. Efo a gynnygiodd, yn y Gyranianfa Eglwysig, yn 1640,

am argratfiad newydd o'r lieibl Cymracg ; ond darfu i derfysgiadau

y oyfnod liwnw roi attalfa ar allu yr offeiriaid i wnoyd nomawr ; ac

3'r oeddynt Invytliau yn rhy ymlynol wrth on plaid i gydynidioclui

fi'r blaid wrthwynebol, hyd yn nod mewn petliaii oylirodin

Oristionogaeth. Gan ei fod y fatli bleidiwr gwresog i'r * Brenin ar
Eghvys,' ofo a wobrwywyd wodi }t Adferiad ag esgobaeth Llau-
olwy, llydrof 28, 16G0. Yr oedd yn yr esgob hwn lawer o bethau
da. Meddylir niai ei gyfansoddiad of yw * Fl'urf Bedydd Rhai mewn
Oedran Addfetaeh,' yr lion yr oedd sefyllfa pethau j'n galw am
dani yn y dyddiau hyny, gan fod Uiiaws mawr hob fedydd o unrhyw
fath ; canys yr oedd llawer wodi eu magu yn Grynwyr, a Gwi'th-
fedyddwyr babauod, yn ystod y AVeriniaeth ; ac jti awr—rhai o fodd,

a rhai o anfodd—yn dychwely*l yn ol i'r Eglwys, fel y gwelwyd yn
angenrheidiol cyfansoddi gwasanaoth i'r perwyl, a'r hwn na bu
iiemawr o arferyd arno byth er y pryd hyny. Yr oodd y Cymro
hwn hefyd yr un o'r mwyaf selog dros Weithred yr UnlTurfiad, a d}'-

wedir mai efo a'i law ei hun a dynodd allan brif ddosranau y
Weithred hbno. Y mao ei haneswyr oglw3\sig ei hun yn ei foio yn
drwm, am ddarfod iddo, wodi cael ei wneyd yn esgob, ddal yn ei

ftMldiant archddiaeoniaeth Llanolwy, a liceriaeth Llanrhaiadr yra
Mochnant. Nid ydys yn gvr^ bod fod dim o'i waith jti Gymraeg
ond y pregothau uehod, y rhai a gyhoeddwyd yn Soisonaeg yn
1684, ym mhon deunaw mlynedd wodiei farwolaeth, acyii Gyinraog
ym mhen y llwyddyn,:}: y rhai hefyd a adgyhoeddwyd yng Nghaer-
narfon, yn 1806, gan ' Gymdeithas Traethodau Esgobaeth Bangor.*
Bu farw yn ddedwydd iawn, Tuchwedd 28, 16G6, yn 65 oed, a
chladdwyd ofyng nghor Eglwys Gadoiriol Llanolwy, yr hon }t oedd
efo wedi oi hadgywoirio gryn lawor. Bu iddo chwech o blant. Ei
iinig fab a briododd forth ac etifeddes y Inarch. Griffith I'earce,

jieriglor Nannorch,yn sir Fllint. Un o'iforched a briododd h John
Middloton, Ysw., o Waenynog ; un arall a John Edwards,
LL.IX, periglor Llanymyneeh, a changhellwr Llanelwy ; uu

• Gwel rhif 1, 2, 3, d.f. 1652.

+ Dyna fel y dywed ei fywgraffydd eglwysig ; ond cafwyd ollan fod hjm Jii

gamgymmeriad, ac mai George Griffith, o Lundain, Annibynwr, a chyfaill
mawr i'r Dr. Owen, ydoedd hwnw.—Palmer, Noncon. Mem.

X Dywed Wood a WiUiams mai Pr^ethau ar Swj>er yr Arglwj'dd a gy-
hoeddwyd o'i waith ; ond iHiniii- mai camg}'mmcriad yw hyny ; ac mai y rhai
hyn ar Weddi jT Argl>*->dd y rhaid eu bod, gan t>- ' . k ,,r ».,.,,.., -rybwyll
am y rhai hjTi; ac y mae Foulkes, yn ei Ual wn, yn
d\r«'edyd yr un petb, yr hwn, gan yr }Tnddeugy8 »

^
. s ag et, a

allasai fotl yn gwybotl yn dda.

30
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arall a briododd A — Griffith, Ysw., o Fron y Garth; ac un arall

&. Mr. Foster, llyfrwerthydd yng Nghaerlleon. Mr. Price, o'r Glyn,
a Mr. Davies, o Drewylan, a briodasant ei wyresau o Waenyiiog.*
Yroeddygolygydd, William Foulkes, yn A.O., ac yn ficar Llan-

fyllin, yr hon a gafodd gan yr Esgob Griffith yn 1661, a'r hon a
fwynhaodd hyd 1691, deng mlynedd ar hugain. Yr oedd yn dal

canoniaeth yn Llanelwy, personiaeth ddiwaith y Cwm, personiaeth
(o'r hon y cafodd ei ddeoli) Llanbrynmair, ac yn 1680 cafodd ber-
Boniaeth Llanfihangel y Gwynt.

2. ^ ' Ymarfer o Ddu-wioldeb, &c. Y Pedwerydd Argraphad yn
Gyraraeg, wedi gwellhau Uawer o gam yspeliadau oedd yn yr ar-

graphiadau eraill.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Thomas
Jones. 'f

3. 'Origines Britannicae, or, the Antiquities of the British

Churches. With a Preface Concerning some pretended Antiquities

relating to Britain, in Vindication of the Bishop of St. Asaph.J
By Ed. Stillingfleet, D.D. Dean of St. Paul's, and Chaplain in

Orrdinary to His Majesty.

London, Printed by Mr. Flesher for Henry Mortlock, at the

Phoenix in St. Paul's Church-yard. 1685.' [4to.]

[Edward Stillingfleet a anwyd yn Cranborn, Dorset, yn 1635. Derbyn-
iodd ei ddysg yn Ysgolion Gramadegol Cranborn a Ringwood, ac yng Ngholeg
St. loan, Caergrawnt. Yn 1668 ymraddiodd yn D.D., ac enwyd ef gan y
Bienin Siarls yn gynon cyfarosol St. Paul yn 1670, ac yn ddeon yr Eglwys
Gadeiriol hdno yn 1678. Cyssegrwyd ef yn esgob Caerwrangon yn 1689 ; ac,

wedi cyhoeddi Uawer o weithiau dysgedig, bu farw yn Westminster, Mawrth
27, 1699.]

4. * A Winding Sheet for Mr. Baxter's dead, or those whom he

has kill'd and slayn in his Catholick Communion, sweetly embalmed

and decently buried again. Being an apology for several ministers,

viz, Mr. Erbury, Mr. Cradock, Mr. Yavasor Powell, Mr. Morgan

Lloyd, misrepresented byMr. Baxter to the world; with twelve queries

concerning separation ; wherein the Eev. and learned Dr. J. Owen

is further vindicated.

London, Printed for E. Eeyner. 1685.'

Amseriad y * Preface ' yw 1684, He y dywed yr awdwr ei fod yn
byw belldra mawr o Lundain.

* Willis'8 Sunmj of St. Asaph; Wood's Athemv Oji-omensea ; Williams's

Eminent Welshmen; a Khagymadi'odd i'r Pregethau, gan W. Foulkes.

+ Gwel rhif 1, d.f. 1630; rhif 2, d.f. 1656; a rbif 4, d.f. 1675.

X Gwel rhif 6, d.f. 1684.
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1686.

1. If
* Teg Resymau Oflfoiriad Pabaidd, wedi eu hattob gan Bro-

tostant o Eglwys Jjoegr. Llimdain.*

2. ^ <Cauiadau Edmund Prys.**

3. 'Cordd-Lyfr yr hwn sj'dd ya oynnwys amryw Oarolau, a

dyrifau o waitli araryw awdwyr, Ac a gaaghvyd ynghyd gan

Ffoulke Owens o Nantglyn yn Sir Ddinbych.

Priutiedig yn y Theater yn Ehydychen, 1686.*

Cyfrol deneu 8plyg, o 180 tudalen ydyw. 'Cjrnnwysa garolau a
dyiifau o waitli Itowland Vauglian (neu Rowland Fyclian, fel ei

golwir weithiau) ; John Wynne ; William Philip ; Moris IJiehard
;

Thomas Lloyd, o Bonmaen ; Edward Moris ; Hugh Moris ; Syr
^lorgan ; Jorem. Gruffydd " y Tailiwr Llawcn ;'* John Lloyd, o'r Cwm
Pen Auner ; Humphrey ap Evan, neu Humphrey ap Evans, neu
Humphrey Dafydd ap Evan (canys tybir mai yr un oedd y tri)

;

Grullydd Poilin ; Foulk Price ; Edmund Prys ; ac ychydig hob yrim
enw wrthynt, awdwr y rhai, mac yn debyg, oedd y ciisglydd ei hun.
Rhwng enw y casglydd ac enw yr argrattlo, y mae darlun gwych
o'r ^^ Theater ^^ yn Phydychain (cyfifelyb i'r un a welir ar dd;den
enwawl yr * ArcJueologia Britannica 'y ; a hwn yw y crefftw.uth

goreu o lawer iawn o ddim a geir yn yr holl lyfr ; canys trwyd^o i

gyd y mae yn nodedig am aflerwch ac anghywirdeb argrafi'yddol/f
' Y mae yr argrailiad yn llawn beiau anafus a chyw ilyddus,' meddai
arall. Thus. Jones, yn ei ail argrafUad.]:

4. * Fatherly Instructions : being »Select Pieces of the Writings of

the Primitive Christian Teachers. Translated into English. With
an Appendix. Entituled Gildas Minimus.

I^ndon, Printed in the year 1686.'

Cynnwysa y llyfr rhagorol h^vn lawer o wj'bodaeth am y C^Tury.
^[r. C'harlos Edwards oedd y cyfieithydd a'r jj^olygydd. Y mae
* To the Keader ' yn ei ragflaonu, gan ' Charles Edwards ;' ac yn ei

ddiwedd, * To the Jfonourcd Persons in City or Country^ iJiat lately

were lymtcs fur Charitable trorh in irales '—yn diweddu g}'dag

—

* Your obliged servant, 'Thr Translator
;

' ac hefyd llythyr arall— * To
my Kindred and Acquaintaince in the Counties o/* Salop and Denbigh,
and el.'iU'herej* yn torfynu— ' Your's C. E.' Hefyd y mae dalen o
* Barddoniaeth i Hanos y Ffydd a'r Prif-lyfr Newytid, a Ilyfrau

eraill a breintiwyd yn ddiwoddtu* ;' a dyna yn unig sydd yn
Gynu-aeg ynddo.

* Vn ol Moses Williams.

t Llythyr y Parch. D. S. Evaiia.

i Gwol rhif I, d.f. 16%.
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5. ^ * Answer to a Cliallenge made by a Jesuite in Iieluud, with

a Discourse on the Ancient Irish and British.' 4to.

1687.

1 .
* Trugaredd a Barn Neu Yn ages i Drichant o Siampleu

rhyfeddol o farnedigaetheu Duw ar yr Annuwiol, Ac o drugaredd-

ou nodedig i'r Duwiol, mown amryw wledydd ac oesoedd ; Gydd
llawer o Ystorieu buddiol eraill, wedi eu casglu allan o Ysgrifenn-

iadeu gwyr Dysgedig

;

Er dychryn i'r Drygionus,

Er cyssur i'r Daionus,

Ac er rhybydd i Bawb.

Argraphwyd yn y Mw3d;hig gan B. Lathrop, lie y gellir cael

Printio pob math ar Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryw Lyfrau Oymraeg a Saesnaeg.' [ISplyg.]

Y mae yr hysbysiad canlynol ar gael a gyhoeddwyd o berthynas
i'r Uyfr hwn :

—
' Y mae y lAjfv da, a elwir Trugaredd a Barn, o

bris 9^ heb ei findio, a swllt wedi ei lindio, yr hwn a brintiwyd yr
haf diweddaf, iw gael ar werth yng-Hymru.'*
Am James Owex, a^dwr y llyfr poblogaidd hwn,f mab ydoedd i

John Owen, yr hwn ydoedd amaethwr cyfrifol yn byw mewn He o'r

enw Bryn, ym mhlwyf Abernaiit, ger Caerfyrddin. Ganw3''d ef

Tachwedd laf, 1651. Yr oedd iddo hefyd frawd o'r enw Charles
Owen, yr hwn a fu flj-nyddaii lawer yn weiuidog yn Warrington,
yn sir Lancaster, o dan yr enw Doctor Owen, canys yr oedd ei radd
yn D.D.ij: Er mai Eglwyswr, selog oedd y tad, trees y meibion yn
Anghydtfurfwyr. Gall fod hyny i raddau i'w briodoli i'r amseroedd
dyfodol—fod y Weriniaeth wedi ennill awdurdod, a bod orcill, heb
law Eglwyswyr, yn cael cynnal ysgolion cyhoeddus. Yr oedd iin

o'r Crynwyr, a elwid Mr. Picton, yn eadw j'sgol yng nghastell y
dref; ac yno yr anfonodd ei rieni ef gyntaf, ac yna i'r Ysgol
Ramadegol, lie y parotoid dynion ieuainc i'r prifysgolion. Darfa
hefyd i bregeth a glywodd gan ryw Ymnoilldiiwr, gael etfaith

ddeffrous ac argyhoeddiadol iawn ar ei feddwl, yr hyn, mae yn

* Olysgrifen Stephan Hughes i Ragymadrodd ' Taith neu Siwmau y Pererin.

Llundain y 10 o lonawr 168^.' [Y mae Llythyr ' Yr Awdur at y Darllenydd'
wedi ei ddyddio 'Llundain, Mehefin, 4dd, 1G87,' a'i arwyddo, * Dy gytlwladwr,
J. O.'J

t ['Awdwr y casgliad hygoelus hwn oedd James Owen, ganedig o'r Bryn,
Ijlwyf Abeniant,' &c.

—

Gwallter Mechain: Ciwalth, ii. 304.]

t Y mae Uyfr rhagorol yn Seisonaeg o'r eiddo Charles Owen, o'r enw ' The
Wonders of Redeeming • Love, being an Essay on the Reasons why God Re-
deemed Fallen- Men and not Fallen Angels,' a'i amseru yn ' Warrinp;ton, Nov.
5, 1722.' (Jwel hefyd rhif 22, d.f. 1708. Efo a gyAeithodd waith J.ames
Owen ar Fedydd, i'r Seisonog, o dan yr enw 'The Infant's Ark, or Infants

Baptism proved ])y xii Arguments, translated out of the British Tongue, by
Cliarlcs Owen. V. D. M.^
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dobyg, a droos glorian ei bouderfyniad, ag oedd eisoes jrn y fantol,

i funtoli o du gwoiuidogaoth gyda'r Aiigliy<lirurfwyr. Oan hyny,

yn llo mynod i Kydycliain, ol'o a aetli i Fryu Llywareh, plwyf

Llangynwyd, yn nir Forganwg, lie yr oodd uu Sauiuel Jones yn
eadw atlirofa fothan, llo yr aiosodd bodair blynodd, nr y p^jvnaeth

gynnydd inawr luewn ioithoedd. Wodi gorplien ei
•

>,

dycliwelodd adrof, a sefydlodd ysgol yn nhrof ranrfvi \d

yn daer ganddo, tra yr oedd ynia, gan wr ^
• gar iddo o du

ei fain, o'r onw Ilowel, gydynitl'urfio, a cli\
^

i ;;\veinidogaoth

yn yr E^^hvys Sefydledig, end yn auefleithiol, er bod y rha;^r,)lyg-

iadau yn llafriol iddo gaol dyrchafiaethaii uchel. Declireuodd ei

weinidogaoth fel eynnorthwywr i Stephan Hughes, yn Abortawy

;

end trwy gj-feillach 4 Henry Maurice, gynt gweinidog yni mhhvyf
Stretton, yn sir y Mwythig, at- wedi hyny gyda'r Ynmeillduwyr ym
Merthyr Cynog, yn sir Frycheiniog, yr hwn oedd yn deilliaw o

doulu cyfrifol yn byw ym Methlan, yn eithaf Lleyn, yn sir Gaer-

narfon, darfu i Mr. Hughes gael ei gymhell i yniadael ag ef er

mwyn ei anfon i efengylu i'r wlad bono. Daeth i Bodlel, ger

Pwllheli, lie y bu mown peiygl mawr oddi -wrth erlidwyr, ac am
naw mis ni allai fyned o'i dy. O'r diwedd, diangodd ar hyd y nos

i Fron y Olydwr, yn sir Feirionydd, lie y cafodd groesawiad gan yr

hybareli Hugh Owen. Wedi hynv, yn 167G, pan yn 22 oed, efe a

wahoddwyd i Swinnoy, ger Croesoswallt, gan foneddigos dduwiol o'r

enw Mrs. Baker oedd yn byw yno, lie yr urddwyd ef ar gynnulleidfa

fechan y buasai ei gweinidog farw Uwyddyn nou ddwy cyn hyny.

Pan oodd yma, teithiai lawer, a chalfai ei orlid yn arw yn fynycli

;

a rhoddwyd ef unwaith yn y carehar yng Nghaerwys, yn sir Ftiint,

o*r hwn y cafodd ei ryddhau, ar ol appelio i iys uwch yn Llundain.

Priododd yn 1G79 a ilrs. Sarah George, o Groesoswallt, a symniud-

odd yno i fyw, gan syniniud yr aclios ymneillduol yno gydag ef, a

mynodd drwydded, trwy faruwr y brawdlys mawr yn Ninbych, i

bregethu yn y dref bono, er bod ustusiaid y brawdlys trimisol wedi

ei ommodd yn ddirmygus. Pan oedd yn byw yng Nghroesoswallt,

bu dadl rhyugddo a'r Dr. William Lloyd, esgob Llanelwy,* a'r

liwn a fuasai cyn hyny mewn dadl &'r Crynwyr yn Llanfyllin.f

• Y Dr. W. Lu)YD, oedd fab i Richard TJoyd, o'r Henhlas, yn sir Fon ; ond efe

a anwyd yn Tilehurst. yn sir Berc^, He yr oedd ei datl yn fioer. yn py.stal ag
yn 1

^' pi..: 11 y uiab ei ddyst:* ' • '^ i-i... i. i...;.. j^

or. 1 >G<^, a gwnued tag

uril ..- .-- , . ^ iiy. Vn ltiG7, cat' . ac

archddiaconjaetb Meirionydd ; yn IG72, gwnae«l et yn dilcon 1'. lag

urdihw arall yn Salisbury ; ac yn IG7(), gwuaed ef yn ticer St. Mart <. : ns-

ter; a Thachweild, 1G80, gwnacnl ef yn csj^ob Llanehvy. Cafmld tf a 11,

yn 1G88, eu carcharu am anfim erfyniad at y Brenin lai^o ii. yn c; idi

ei benderfyii! ' ' ulyddol yn yr Eglwy>. '
.
iw

yyf

maith yn y A '. Yr oedd yn wr ri
William iii .i, a dyrohafwyd ef l - . vO.,

ac wedyn i Gaorwrau^'on. Cyhoeddwyd am i o i Maith, ond yr
uniff ddarn o'i waith yn (tymraeu; yw 'Mvn ydd.yn blaenori v
Beiblau a olygwyd gan Moses Williams. Bu larvv Avvbt 3J, 1717, yn 91 oed.

Wood's Athen. Oxon.; B\o<j. Brl*. ; a William.s's Kinhitnt WtUhmen.

t Rhvdd Richard I)a>'iea, p'r Cloddiau Cochion, yr hanes yn lied helaeth yn
ei ffordd of :

—
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Anfonasai yr esgob fath o her i Mr. Owen i ddadlu ag ef yn
gyhoeddus ar y pwnc o Ymneillduaetli neu Anghydffurfiad. Der-
byniodd y cynnygiad, a chyfarfuwyd yn llysdy y dref ar y 27fed o
Fedi, 1681. Yr oedd gyda'r esgob un Henry Dodwell, fel cefn
iddo, gyda lluaws o offeiriaid. Yr oedd gyda Mr. Owen, Mr.

*0 ddeutu y flwyddyn 1680, neu 1681, daeth y Dr. William Lloyd, gynt
o St. Martin, ya Llundain, i fod yn esgob yr esgobaeth hon, a elwir
Llanelwy (St. Asaph). Yr oedd erlidigaethau yn llymion a eliwerwon
iawn mewn llawer o leoedd yn y cyfnod hwn, o blegid ysgymmundod, a Deddf
yr 20/3. y Mis. Ond meddyliodd yr esgob newydd hwn am flfordd dynerach,
trwy wysio pob math o Ymneillduwyr i ymddyddan ag ef, ac i geisio eu per-
swadio i ddychwelyd i Eglwys Loegr. Ym mysg ereill, pan daeth i'r Trallwng,
ar ei ymweliad, efe a anfonodd am danom ni. Ceisiodd Charles Lloyd, Thomas
Lloyd, a minnau gael cyfleusdra i ymddyddan ag ef, ond yr oedd\vn i yn rhwym
i fyned i Lundain y diwmod hwnw, ond arosodd fy nghyfeillion, hyd nes y
cawsant gyfleusdra gydag ef ; a rhoddodd fy ngbyfaill, Charles Lloyd, i mi
hanes wedyn o'r hyn a gymmerodd le rhyngddynt, yr hyn oedd i'r effaith
hyn:—
Bod yr Esgob wedi ei anfoddloni yn fawr nad oeddwn i yn bresennol, fy

achos penodol i fyned, a'm harosiad am beth amser o bwrpas i'w weled ef ; efe
a ddywedodd, Fod ei achos ef yn fwy^ heth hynag oedd fy achos i. Y dydd
hwnw hwy a ymddyddanasant ag ef, ei gapelwyr, ac offeiriaid ereill, fel eu
gelwir, o ddeutu dau yn y prydnawn, hyd ddau yn y boreu, Wedi hyny
hwy a ymddyddanasant ag ef ddau ddiwrnod yn Llanfyllin. Y dydd cyntaf o
tua dau yn y prydnawn hyd nos, yn gyhoeddus, yn llysdy y dref. Y dydd
cyntaf yn y Trallwng, darfu i'n Cyfeillion Charles Lloyd a Thomas Lloyd roddi
eu rhesymau am ymneillduad. Ni wnai yr Esgob a'i Offeiriaid amddiffyn eu
hegwyddorion ar yr un o'r dyddiau hyny, na gwrthwynebu yr eiddo ninnau ;

dim ond dal ar y tri diwmod, ar egwyddorion cyffredinol Cristionogaeth, ac
esiamplau yr Apostolion o fedydd dwfr, a chyffyrddiad bach unwaith ar y
Bara a'r Gwin. Daliodd Thomas Lloyd y dydd olaf, ar ein rhesymau pa ham
yr ydym yn ymneillduo oddi wrth yr Eglwys Loegr, y rhai oeddynt,

1. O blegid nad oedd eu haddoliad yn addoliad yr Efengyl.
2. O blegid nad oedd eu gweinidogaeth yn weinidogaeth yr Efengj'l.

3. blegid nad oedd eu hordinhadau yn ordinhadau yr Efengyl.
Ond nid unent hwy ag ef i brofi yr un o honynt, er ceisio yn fynych ganddynt

wneuthur hyny
;
gan mai CyfeilUon oedd yn dyoddef, rhaid iddynt ymostwng i

bob anfanteision : canys ni chawsant rybudd ym mlaen Haw o'r pynciau yr
oeddynt i ymresymu arnynt, nes y daethant i'r lie yr oeddynt i ymddadleu

;

a'r dydd olaf hwy a ddirgymhellasant Thomas Lloyd i tuag wyth ar hugaiu o
benau, oil wedi eu hysgrifenu i lawr fel yr oeddynt yn dadleu, i'w hateb yn
ddifyfyr, a dywedodd yr esgob, nad oedd ef yn dysgwyl y gallesid dywedyd
cymmaint gan neb ar y pwnc hwnw, ar gyn lleied o rybudd. A dywedodd,
nad oedd ef yn dysgwyl cymmaint a syberwyd oddi wrth y Crynm/r; a chau-
molodd Thomas Lloyd yn fawr, a daeth ein Cyfeillion drwyddi yn eithaf da
g^da hwynt. Cawsant lawer o siarad hefyd a'r Caiighellwr, a rhyw Henry
odwell, a chyda deon Bangor, esgob Henffordd wedi hyny, dyn dysgedig

iawn, yr hwn oedd hefyd yn y ddadl bono, yng nghyd A, llawer o offeiriaid yr
esgobaeth, a rhai Ustusiaid yr Heddwch, Is-raglawiaid y sir, a thyrfa fawr o
boljl, yn llysdy y ddywededig dref Llanfyllin. Nid oedd llawer o'r offeiriaid,

a'r rhai yr ymddyddenais i wedyn, yn ymddangos yn foddhaol iawni ar y ihladl

bono ; canys dywedasent eu bod hwy yn meddwl fod cadernid Bodydtl Dwfr
wedi ei wanhau yn fawr drwyddi ; a dywedodd llawer o ddynion o liynodrwydd
ag oedd yn breseimol, na feddyliasent hwy y gallesid dywedyd cynnnaiut yu
erbyn liedydd Dwfr, ag a ddywedwyd yno. Cytunwyd, trwy gydsyniad pob
plaid, nad argrellid y d<ladl.'

—

Account, dc, of Rkhord Daviex.

Jill yr esgob a Richard Davies yn dadlu, neu yn ymddyddan yn gyfeillgar,

wedi hynv, a daugosodd lawer o diriondob tuag at y Cryuwyr ; ciuiyu yr oodd
yn foucddwr lUriaidd ragorol.
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Philip Henry, tad yr esboniwr Mathew Ilenry, ac un Jonathan
Iliclittrds, yr liwn a fwriasid o oglwys Diubyeh. Yr oedd lluaws

mawr o fonoddij^ion siroedd y Mwythig a Uinbych yn y cyfarfod.

liuwyd yn dadhi yn gyliooddus yn y llysdy o ddau o'r j^lodi y pryd-

nawn, liyd wyth o'r gloeh y nos. Y pwnc, yn benaf, urddiad
gweinidogion i waith y woinidogaotli, nou urddiad esgobyddol a
lionaduriaethol. iJadleuai yr esgob a'i blaid mai esgobawl ydoedd
yr urddiad gweinidogaothol yn ol y Testament Newydd, a dadlouai

yr Anghydlliirfwyr mai henaduriaothol oedd yrordeiniad priodol ac

Ysgrytliyrol. Dygwyd y ddadl jtu mlaon yn dra hynaws gan yr
esgob a'r Ymneillduwyr ; ond dangoswyd llawer o ysbryd tyliVous

gau rai o'r boneddigion a'r ustusiaid eglwysig, a thuedd i arfer aw-
durdod dreisiol. Er nad ennillodd ynaill blaid mwy na'r llallddim

yn y ddadl lion, darfu iddynt adnabod tymmerau ou gilydd yn dda,

a pharhaodd yr Esgob yn gyfeillgar d Mr. Owen a Mr. Henry ar ol

hyny, gan eu hystyried fel brodyr Cristionogol, er yn Ymneilldu-
wyr cydwybodol. Wedi hyny cymhellwyd Mr. Owen, gan weinidog-
ion sir y Mwythig i symmud ir dref bono, i gynnal ysgol i ddwyn
dynion ieuanc i fyny i'r weinidogaeth, yr hyn a wnaeth yn 1760,

pan yn 46 oed, ac wodi bod yng Nghroesoswallt yn llafurio am
iigain mlynedd. Bu farw yn 1706, yn 52 oed.* Cyhoeddodd amryw
weithiau yn Seisonaeg, heb law y rhai a enwir o'i eiddo jti Gymraeg.
Yr oedd, fel y dynion goreu a mwyaf defnj'ddiol ym mhob oes, yn
gymmedrol iawn yn ei dybiau eglw^^sig, ac ysgrifenodd lawer o du
yr h}'n a ehvid * Oj'dtrurfiaeth at;hlysurol,' jt hyn oedd yn yr oes

hono rh\\Tig dwy blaid a ellid ou gadw yn uchel ac isel Ymneilldu-
wyr. f

2. * Ecclesiarura Britanniiarum Antiquitates. Llundain, 1687.*

Ail argraffiad o * HjTiafiaethau yr Eglwys Frytanaidd,' gan yr
Archesgob Usher.

J

3. * Y Llyfr Gwoddi Gyfiredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau.

Llundain.

Y Llyfr Gweddi a gyhooddwyd yn Llundain gan Thos. Jones
ydyw, yn gyssylltodig A hwn y mao Salniau can Prys, ag iddynt }t
wyneb-ddalen canlynol :

—

* Llyfr y Psalmau, Wedi eu Cyfieithu, A'u Cyfansoddi Ar Fesur
Cerdd, yn Gymraeg. Drwy waith Edmund Prys, Archdiacon
Meirionydd.

Argraphwyd yng Haerludd dros Thomas Jones. 1687. Agar
worth drosto ef

* Jones's Christ. Biog. Diet.

f Dr. Richanls's W^Uh Xoncon/ormitts's Memorial; Williams » r.nnnrni
Welshmen ; Life of Richard Darius, ofCloiidiau Cochion ; Y Tracthodydd, 184S,
t. 299, &c., ac 1849, t. 473-488.

t Gwel rhif 1, d.f. 1C39.
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/ Mr. Charles Beard, Tan Lun y
{ Trl Adav Duon a'r forforwyn yn

Gan < Watlinft' Street.
^ yn Llundain.'

/ A Mr. John Marsh, Tan Lun y
\ Llew COch yn Cateaton-Street

1€88.

1. *Esponiad ar Gatechism yr Eglwys, Neu Ymarfer o Gariad

Ddwyfol. A gymmonwyd er lleshad Esgobaeth Bath. Gan
Thomas, Esgob Baddon. Ac a gyfieithwyd o'r Saesonaeg (yn ol

ei gyntaf osodiad allan), gan William Foulkes, Athro yn y
CeKyddydau, a Gweinidog anwiw Gair Duw yn Llanfylling.

Printiedig yn Ehydychen yn y flwyddyn 1688.'

2. *Taith. neu Siwrnai y Pererin, tan Rith neu Gyffelybiaeth.

Breuddwyd. Yn yr hwn y dangosir, i. Y Modd y mae Pechadur

yn Cj^chwyn, neu j^n Dechreu ei Siwrnai, o'r Byd hwn tua'r Nef-

oedd. ii. Y Peryglon y mae fo'n cyfarfod ag hwynt, yn ei Daith.

iii. Ei Ddyfodiad o'r diwedd ir Wlad ddymynol, neu'r Nefoedd,

mewn Diogelweh.

Wedi Lisenso gan E. Midgley, y 23 o fis Tachwedd, 1686.

Printiedig yn Llundain gan J. Eichardson,* yn y flwyddyn 1688.'

Math, o gyfieithiad rhydd, neu alleiriad yw hwn o * Daith y
Pererin' Bunyan, lie y dywed * S. H.' (Stephan Hughes) yn ei

*Lythr at y Cymru,' yn ei ddechreu, o berthynas iddo :

—

* Fy Anwyl Gyd-wladwyr,—Yr wyfi'n danfon yn awr Lyfr i'ch

mysg, y fu Offeryn i wneuthyr llawer o Ddaioni, i fagad o bobl, y
sydd yn deal! Saesneg

;
yr hwn a gyfieithwyd, megis i'r Ffrangeg

a'r Dwtsh, felly hefyd yr-wan i'r Gymraeg; mewn Gobaith y bydd
e buddiol (trwy fendith yr Arglwydd) naill ai i Weithio Gras lie

mae'n nifi'yg ; neu yntau i angwanegu Gras, lie y mae e eisus.

Gwir yw fod yn y Llyfr yma Blisgyn a Chnewllyn ; ac am hynny,
rhaid ei ddarllen e'n fynych trosto ; fal y gellir tori y Plisgin (sef,

deall y Damhegion, y sy'n rhedeg trwyddo) ac felly y canfod y
Cnewllyn (y matter cynnwysedig yn y cyifelybiaethau) i'w fwytta
(trwy fyfyrio arno) megis ymborth melus a iachusol.

Y mae'r Gyfieithiad o waith pedwar o honom,* sef Gwrbonhedd-
ig o Wynodd (yn yr banner olaf o'r Llyfr) ; Gwr o Benkader

;

YsgoUiaig ieuangc a ddaeth gyda mi i'r Ddinas hon ; ac o'm gwaitli

fy hunan (y rhan fwyaf o honaw) gan sofyll ar yscwyddau y lleill,

fal y gallwn ganfod ym-mhellach nag hwynt hwy.
Ni chedwais i Eiriau, end ystyr a meddwl yr Awdwr (mewn

* Yr h\vTi, ef allai, ydoedd fab 1 Joshua Richardson, yr hwn a fu yn berson
Middle, yn sir y Mwythig, ac a garcharwyd yn Llundain gan y blaid seneddol,

yn amscr y rnyfel cartrefol. Bu farw yn ddedwydd yn 1G71.—Palmer's
Calamy^s Noncon. Mem. vol. iii. p. 149.
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amryw fannau) yn y cyfi«ithiad : Oanys fal y g^r^r y Dyscedig yn
ddigoii da, iiid oos vu L1> i^ o vn iaith ir Hall, Air yng
Air, a dal ui ddarllaiii ; «/ rases (j'madroddion) ageiriau

yn brydferth mown vu iaitli y iliui nid ydynt felly mewn iaith

arall.

* Mi a adewais allan Ail-adroddiad rhyw betlxau, ar a oedd yn y
ll^'fr Saesneg ; canys wodi eu gosod hwy ar la\rr vnwaith, Beth oedd
raid ou mynegi nhw drachefn.

' Mi a angwanogais ym mron sheet at y Llyfr, yngliylch mynediad

y Pororin tua ^lynydd Sinai
;
yngliyd a llawor o egluriadau ereill

;

fal y gellit ei ddeall e'n well : Ac mi a adawaf y IJyscedig i famu,
pa vn nad yw'r Llyfr yma yn liawddach i'w ddirnad ai ddeall na*r

llyfr Saesneg. Ac fol na byddem ni yn Farbariaid y naill ir Hall,

mi a agorais eiriau Gwyr Gwynedd a'n goiriau ni o Ddoheubarth
;

an geiriau ninne, 4i geiriau nhwythau.*

Felly a yr awdwr a'r cj-fioithydd medrus ym mlaen, gan wneyd
eylwadau oanmoliaetliol a gocheliadau, o berthynas i ryw weithiau

ereUl a gyhoeddid yn yr oes houo, ac yn terfynu gan alw ei hun

—

* Eich Gwasanaoth^vr yn yr Arghv^^dd. S. H.'

^ Llundain y 10 o

lonawr 168|.'

3. * Y Gymraog yn ei Dis-

gleirdeb, Neu helaeth Eir-lyfr

CjTttraeg a Saesnaeg, yn cynwys

mwO o eiriau C^Tiiraeg, nag sy'dd

yng Eirlyfr y Disgawdr Sion Dafis

o Gymraeg a Lading. Yn gyntaf,

yn hyspysu meddwl y Gymraeg
ddieithr, drwy gymraeg mwy
cynnefinol : yr hyn sy gyfleus, a

deunyddiol iawn i bawb a EwyH-

ysiont ddeaU a ddarHennont yn

gjrmraeg. Yn Ail, yn dang<j8 y
gwir Saesnaeg i bob gair Qyva.-

raeg. Ag yn ddHynol, y mOdd
i gysyUtu, sef i (yspelio) pdb gair

yn gywir jti y gymraeg, a'r

Ac a helaethw^fd Ag
Argraphyddol lionwau Gwledydd,

Gosgorddau, Dinasoedd, Tref^dd,

a mannau (}*mmrydain fawr, a

Ehaj di'os y mor:) yn yr h6n

gymraeg, a'r brosenuol Saes-

31

* The British Language in ita

Lustre, Or a Copious Dictionary

of Welsh and EngHsh : Contain-

ing many more British words

than are in Dr. Davies's Antiqua

Lingtus Britannicos Dictionarum

duplex. First, Explainingthe hard

British words, by more famihar

words in the same Tongue : very

useful for all such as desire to

understand what they Head in

that Language. Secondly, Shew-

ing the Proper EngHsh to every

British word : And consequently,

The trueway of SpeUing aU words

in both Languages. Amplified

With the Geographical names

of Countries, Counties, Cities,

Towns, and places in Great

Britain (and some beyond seas)

in the Antient British, and
present EngHsh. Wliereunto
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naeg. At yr hyn a chwanegwyd,

Eglur, a hylaw athrawiaetli, (i'r

Cymry) am gywir Adroddiad y
Saesnaeg ; drwy fyrr hyfforddiad

yn yr laith gymraeg. Gyda
phriodol ddeunj^dd neu Arwydd-
occad yr holl orddiganau, a'r

Attalion, sy'r Awron yn Arfer-

edig yn y gymraeg a'r Saesnaeg :

Ag yn Angenrheidiol eu deall

gan b6b darllennydd. A gasgl-

wyd drwy ddirfawr boen, a

diwydrwydd Tho. Jones. Ar-

graphwyd 1688, ac ar werth yng

Haerlydd Mr. Lawrence Bak-

ersville, tan Lun y Llew Coch.

yn yr henadur-Eewl, a chan Mr.

March, tan Lun y Llew Coch. yn

rhewl Cath-fwytaad.'

are added Plain and easie Di-

rections to Welshmen for the

true pronouncing of the English

Tongue by a short Introduction

in the British Language. With
the proper use or signification of

all accents, points or stops, as

now used in the British and

English, being necessary to be

understood by every Eeader.

Compiled by the great Pains and

and Industry of Tho. Jones.

Printed 1688, and sold in Lon-

don by Mr. Lawrence Bakers-

ville at the Eed Lion in Alder-

manbury, and Mr. John March
at the Eed Lion in Cateaton-

street.'

Y rhag^ i.:adrodd a derfyna yn gyfochrog fel hyn :

—

* O'm Ty wrth lun y Carfil, yn * From my house near the sign

isa'r fawnog, Caerlydd, of the Elephant in Lower Moor-maes

Medi 12, 1687.

Thos. Jones.

fields, London, September 12.

1687.

Thos. Jones.*

Ar waelod y ddalen ddiweddaf o gorff y llyfr y mae ' Juhj^ 30,

] 686, Imprimaturf Hen. Maurice,' yr hyn oedd ddull cyfii-edin o

gefnogi neu gymmeradwyo llyfrau gynt. Y mae y llyfr yn arben-

igol wallus, trwy anwybodaeth yr awdwr, a gwallau argrafiwyr

Seisonig. Am anwybodaeth yr awdwr, cymmerer yr hyn a ganlyn

yn siampl. Ho y dywed, mewn math o olymadrodd, ' Yr argraph-

yddion (gan eu bod yn anghynefinol ar Gymraeg) a wnaethant rai

beiau ynddo (ar Al i mi ei geryddu) drwy dynnu allan lythyrennau,

a rhai geiriau a'u pellenau heb eu rhoddi yn eu He dracliofn fel y
dylent : Lie yr ysgrifennais, ac y eoryddais yn ddifai {^Atkratvtaeth

i ddysgu darllen Saesneg'] yr Argraphyddion wodi hyn^ a'u gwnaeth-

ant [_Athrawiaeth i ddarllen dysgu Saesneg.^^ Nid oedd posibl dirnad

beth oedd y * ceryddu ' hwn gan yr awdwr yn y cyssylltiad yna, nos

edrych i'r Soisonaog gyfochrog, a gwelod mai * After my correcting

it,' a * Where I had writ and truly corrected,' ydoodd oi feddwl.

Camgymmorodd, yn oi anwyb odaetli, mai cEaYDDU=^?m/Vi/ydoedd

y * correcting ' hwn, ac nid * diwygio y print-wasg,* fel y dywedid
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gan oroill o'i gyfoodion,* Y mae yn wir yn *c&ryddu^ i bicrpas, jrr

argraUyddion, mown nodyn bychan lua'r diwodd :

—

* Y Mao yn ddrwg iawn gonif fAd rliai mannau o*r llyfr hwn, ac

o'm halmenac am y llwyddyn 1G88, g^edi eu 1 'm mor
ddrycod; mi a dolais gymmaint amy mannau gN\

r,"
am y

mannau gorou : Ac yn wir uid arna i y mao'r bai, oud ur y digyd-

w^^bod argraphyddion. 0» arlio^wn am lyfrau difai, liyd oni bo'r

Argrapliyddion yn dda eu < ;
' gallwn f6d iyth heb eu eaol.

Os byddaf fi b^^w i roddi'r A Idion ar waith ymmhoUach,
byddaf tebvg iawTi iw rliwymu \^i ^ymmeKd ou budr waitii am eu
poon, a) oddi^\Tth fy nghogio i, a tliwyllo'r wlad.

Nid oos myn f'einioee—Argraphydd,
Od dw}Ti nad yd^w

Drwy ddiogi a meddwi meddaw,
Yn cogio'r BJd, goegun baw.'

A gellir ychwanogu eto, cyn belled ag y mae camgymmeriadau
argratl'yddion i'w gweled yn gyffredin, h.y., g^veision argraffwyr,

mai 'mogys yr oedd yn y declirou, y mao yr awr hon.* Y mao
llawer un hynach yn y gelfyddyd na'r egwyddorwas bychan, yn
doilwTig o gael ei alw, * trwy ddiogi a meddwi,' yn ^ printer''s devil*—

* diawl yr argraffydd ;' canys tybir nad yw yn gyfeiliomad dy-
wedyd, fed mwy o feddwon ac annuwiaid ym mlilitii argraffyddion,
nag un dosbaitli arall o'r boblogaeth law-weithyddol. Ond er yr
hoU ddigalondid a'r eiomiant, yr oedd yn gj'sur i'r awd^\T fod ei

waith yn cael oi gefnogi, a'i g}'mhell yn wresog i sylw y wlad, gan
un ag oedd alluog i famu, a hwnw }ti neb Uai na ?Ir. Stophan
Hughes, yr hwn, yn nechreu y flwyddyn hon, oc f 1 yntau yn
Llundain yn * diwygio y printwasg,' ac a ysgrifena fel iiyu :

—
* Mi a gynghorwn ir sawl sydd yn chwennych dy.?cu darllen cym-

raeg, i brynu Primer ac Abnanaek Mr. Thomas Jones ; canys y
mae'r Llythyrennau a'r Sylaiftau yuddynt ; fel na bo idd}Tit syblach-
ad a di^^'J'no y Cateeliism, a elwir sail y Grefydd Gristianogawl, a
phethau da oraill wcdi eu pwytlio gydag ef, ac a ddaw ar fjT-der i'r

whid ; nid yn vnic er mw^Ti Plant, ond hefyd er mwyn Pobl oedran-
us ; fel y gallont ddeall Gwyddorion Crefjdd yn well, a byw yn fwy
cyfattobol iddynt.'f

Thomas Jones, awdwr y Geirlyfr hwn, yr Almanaciwr, a chy-
hooddydd anirai lyfrau oicill, a anwyd, moddir, yn Nhro'r Dd6l,
ger Corwen, yn sir Feirionydd, yn 1G47. Dywedir iddo fyned i

* Yng ngwyncb-ddaleu y rhan o • Heraldic Visitation ' Lewis Di^-nn, am
Acbau T:ur vi,- «:»,,., .i.i i^.i. i '.>..»-.. • i,> , i.i;....f . | ....;. ,u....,^ q
licuiarth yn "

ia«

Mostyu o L<i. ic-s,

yr hwn ui li d' yu y i Vii yr v !uu gj'f-

ioitbtxli-,' gyt n Sjt 8. 1. ieithu y ''
^ ' Cym-

TMXgyn' Att<..siid ^11 >.u>.)iiat.:. yu \W ojnxcUd,^Ueraldk V nUaUun, \oL i.

pp. U5 a 07.

t lihagymaclrodd * Taith ucu Siwmai y Porcrin,' 168|.
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Lundain fel gwniedydd (teiliwr), yn ddeunaw oed ; lie y daeth hefyd
yn fasnachydd o gryn fri. Arferai deithio trwy yr hoU wlad, gan
gadw ffeiriau Caerlleon, Mwythig, Gwrecsam, a Bristol. Yn y
flwyddyn 1680, dechreuodd gyfansoddi a chyhoeddi Almanaciau, y
rhai a alwai yn 'Newyddion mawr oddiwrth y Ser.' Efe oedd y
cyntaf i gyhoeddi Almanaciau priodol ; er y dywedir mai math, o
Almanac ydoedd y llyfr cyntaf Cymraeg, gan Syr John Price ;* ac
yr oedd ' Gwyddorion Naturiol, neu Brif-lyfr Newydd' Charles
Edwards, yn cynnwys dyddiau'r mis, &c., am dair blynedd;t eto,

nid hyny yn unig ydoedd y llyfrau hyn, eithr amrywiaethau ereill,

a'r rhan galendraidd yn cael ei chyssylltu, yn debyg fel y rhoddid y
Wyddor, ac ychydig gyfarwyddiadau i ddysgu darllen, gydag agos
bob llyfr Cymraeg gynt, er mwy o gyfleusdra i'r cyffredin, ac er
mwy o annogaeth iddynt iV prynu. Felly hefyd y rhoddid prif
bethau mwyaf angenrheidiol Almanac, i'r un dyben, yn gyssylltedig
a rhai man lyfrau. Ond T. Jones ydoedd y cyntaf i gyhoedcS
biwydd-lyfrau rheolaidd o'r fath. Dilynwyd ef yn fuan gan ereill

;

megys, John Jones, Ty'n y Caeau, ger Gwrecsam, yr hwn y dywed-
ai Thos. Jones, oedd yn Uadrata o'i Almanaciau ef ; Evan Davies,
Manafon ; Sion Cain Jones, J o ger Corwen ; John Prys, o Landegla
yn lal ;§ a John Rhydderch, o'r Mwythig. Hefyd W. Howel, o
Lanidloes, yr hwn oedd yn is-oruchwylydd ar etifeddiaeth Llwydiaid
y Berth Lwyd, ger y dref hono.|I Yn y Deheubarth yr oedd John
Harris, o Gydweli, a Mathew Williams, ysgolfeistr a daiarfesurydd,
yn sir Gaerfyrddin.** O'r diwedd, cododd yn y Gogledd dywysog yr
Almanacwyr, sef * Sion Ehobert Lewys,' o Gaergybi, ym Mon, yr
hwn a fu yn cyfansoddi ac yn cyhoeddi Almanaciau o dan yr enw
*CyfaiU,' gyda rhyw air arall, megys ' Cwynfanus, Hyderus,' yn
chwanegol, i wahaniaethu y naill flwyddyn oddi wrth y Hall, am
bedair blynedd a deugain.ff Wedi i T. Jones roi ei fasnach heibio,

efe a sefydlodd argralfwasg yn y Mwythig, o ddeutu y flwyddyn
1696, i gyhoeddi gweithiau Cymreig, y rhan fwyaf o'i gyfansoddiad
neu ei gyfieithiad ei hun. Bu yn dwyn y gwaith ym mlaen o ar-

graffu yn hyd 1713, Y mae ei Almanaciau ef yn rhai tra gwerth-
fawr, gan eu bod yn cynnwys llawer iawn o bethau buddiol am yr

* Gwel d.f. 1546. [Yn hytrach, gwaith Salsbri ydoedd y 'Calendar.*
Ymddengys mai math o Calendar Eglwysig ydoedd, cyffelyb i'r un a ragddodir
i'r Llyfr Gweddi Gyflredin.]

t Gwel rhif 5, d.f. 1682.

Dechreuodd ef gyhoeddi Almanaciau yn 1776, mewn'canljmiad, medd efe, yn
llaen

oweU.

'

y 'Blaen ymadrodd' i'r Almanac cyntaf liwaiw, ifarwolaeth y 'dysgedigGwilym

§ Daeth ei Almanac cyntaf ef allan yn 1738, a pharhaodd i'w gyhoeddi am
tiia deugain mlynedd, o dan yr enw 'Dehonglydd y Ser, neu Almanac,' &c.

II
Bu ef farw yn 1774.

** Daeth ei Almanac cjaitaf ef allan yn 1777, o dan yr enw * Bntaiinus Mer-
linus LWeratiut. Sef Amgylchiadau Tymhorol ac Wybrenol : neu Almanac, &c.*

tt Lhithyr Mr. 0. Robert, Rhoscolyn.
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oes hbno—am ddynion a phethau nas ceir yn un man arall. Yn
wir, byddai cronfa o'r hen Almanaciau yn hoUol angenrheidiol i

unrhy^v im a gymmerai amo ysgrifenu hauesiaeth yr oesoedd a

aethaut heibio.

4. * Cyfoeth i'r Cymru, nou Drysor y Ffyddloniaid, wedi ei agoryd

mewn amryw Bregethau, ermwyn gwneuthur gwerthfawrowgrwydd,

hawddgai-wch, a godidowgnvydd Christ yn fwy adnabyddus, Ddy-

muuol, a chjTneradw-y, &t'. Gan William Dyer. Wedi ei Gym-

reigio gan un a ehweuychai les i lawer.' Llundain. 12xjlyg.

WiLUAM Dyer ydoedd unwaith yn gurad Chesham a Choulds-

bury, yn sir Buckingham, o'r lie y cafodd ei droi ymaith o blegid ei

Aiigliydff'urfiaetli. Pregethodd yn Llundain yn amser y pla. Yr
oedd yn ei ddyddiau diweddaf yn tueddu at y Crynwyr, a chladd-

wyd ef yn eu plith hwynt yn Southwarc, yn 1696, yn 60 oed.

5. * Llyfr Gweddi Gyffredin.'

Llyfr Gweddi bychan yw hwn, ac y mae yn gj^ssylltedig ag ef

—

* Y namyn un deugaiu Erthyglau Crefydd Eglwys Loegr, neu
Sylwedd Ffydd y Protestaniaid-drwy gyttundeb yr Archesgobion ar

Esgobion o'r ddwy Brow ; ar holl wyr Lien, (ar eu Cymmanfa yng-
Haorludd, yn y bummed flwMdyn o Deymasiad y frenhines

Elizabeth, yr hon oedd y llwyddyn o oed Jesu 1562,) Er ymwared
oddiwrth amryw draws amcan-grefyddau, ac i wastadlu bodlon-

rhw\Md a chyttundeb ynghylch gwir GrefMd. Argraphw^d yn
fynuch yn Saesnaog, drwy brchymm\^n y Brenhinoedd. Ac pryd
ymma yn Gymraeg, o Gyfieithiad Thomas Jones, 1688. Ar werth
gan Thomas Jones, a chan y rhai eraill a wertho ei Lyfrau ef.'

* Imprimatur, Articuli Ecclesiaj Anglicante in Lin<2:uam Brittani-

can Conversi. Hn. Maurice K™' in Christo P. D. Wilhelmo Archi-

episco. Cant, a Sacris.

Feb. 16.

1667.'

Pan oedd y Dr. Bull, esgob Ty Ddewi, wedi bwriadu talu ym-
weliad a'r holl esgobacth, i draddodi rhybudd neu siars i'r offeiriaid,

ond yn analiuog i wneyd hyny, gan ei gaethiwo yn oedranus ac yn
afiach i'w d^) yn Aborinarlais, efo a ysgrifeuodd gylchlythyr helaeth

at offeiriaid ei osgobaeth, ac ym mldith pethau ereill, y mae yn ar-

gymliell iddynt roddi rhybudd i'w holl blwyfolion, * fod y Llyfr

Gweddi Gyffredin yn Gymraeg, wedi ei argralfu yn ddiweddar yn
gyfrol fechan, ac ar wertli gan WliitkHlge, Uyfrwertliydd, yn Ave-
Mary-Lano, yn Lhindain, a chan Thomas Jones, yn y Mwythig

;

felly gall eich holl blwyfolion ddigoni eu hunain a hwynt. Y mae
mawr eisieu y Llyfiau Gweddi Gyffredin liyn ar bobl fy esgobaeth,

a dywedir i mi, y prynid hwynt yn gylFredinol, ^ti enwedig gan y
gwerthir hwynt am o ddeutu deunaw ceiniog yr un. Ac i rwydd-
hau hyn, a'i wneyd yn hawdd i'ch plwyfolion, mi a'ch cynghorwn i
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gasglu arian ganddynt, fel y gellid prynu y fath gyflawnder ag a
gyflenwo eu heisieu ; fel, trwy y moddion hyn, y gallont yn fuan a
rhwydd gael eu taenu trwy yr holl esgobaeth..'*

1689.

1. ^ * Y Ehybuddiwr Crist'iiogawl, «&c. Ehydychen/ 8plyg.

Cyfieithwyd y llyfr liwii gan Edward Morus, y bardd, o'r

Perthi Llwydion, Ceryg y Drudion, yn sir Ddinbych, ar gais Mrs.
Margaret Fychan, o Lwydiartb ; ac argraffwyd ef ar draul y fon-

eddiges bono. Yr oedd E. Morus, yn gydoeswr a cbymmydog i

Huw Morus.f Yr oedd yn fardd lied ffraetb. Y mae o'i waith. yn
gyboeddedig— * Carolau Gwyliau Nadolig, 1663 ;' * Carol Plygain,
jn gwabodd i filwrio yn y fifydd Gristionogol, 1686;' 'Carol
Ciwpit ;' * Edifeirwcb Q-wr Ifane, am dori pwyntment a'i gariad, a
dymuno ei cbymmod a fiafr dracbefn ';

* I ddiolcb am Eodd
Valantine ;' * Cynnadledd rbwng dau Q-ydymaitb yn Llundain ;'

* Cyngor Bardd i'w Forwyn ;' * Yngbylcb y Briodas gnawdol ;'

*I ofyn Gwrtbban i Aeres Nannau; " Ansawdd Braglyn.'J

2. ' Tbe case of tbeir Majestie's Subjects in tbe principality of

Wales, in respect of the Court beld tbere before tbe present Council in

tbe Marches ofWales, witb otber grievances, and reasons for taking

away tbe said Court. 1689.'

3. *An answer to a paper entituled "Tbe Grievances of bis

Majestie's subjects residing witbin tbe principality of Wales," witb

tbe particular conveniences of tbat Court. London, 1689.' Folio.

4. If
* Poems by Charles Cotton. 1689.'

Y mae hwn yn cynnwys Hanes am Ffynnon St. Gwenfrewi, a
cbrybwyllion am Gonwy.

1689-90.

*Y Bibl Cyssegr-lan, sef, yr Hen Destament a'r Newydd.
Printiedig yn Llundain gan Charles Bill, a Thomas Newcomb,
Printiwr i Arddorcboccaf Fawrbydi y Brenin ar Frenines. 1690,'

Yr oedd Mr. S. Hughes wedi rhagddarparu gogyfer A'r argraffiad

bwn ; ond bu farw cyn ei orpben. Yr hwn a gymmerodd y gwaith
mewn llaw wodi marwolaeth S. Hughes ydoedd Mr. David Jones,

yr hwn a droisid allan o oglwys Llandyssilio, yn sir Gaerfyrddin.§ Yr
oedd yr argraliiad hwn yn lluosocach na'i liaenoriaid. Nid ydys

* Nelson's Life of Dr. G. Bull, Bishop of St. David's, p. 449.

+ Eos Ceiriorj, ii. t. 360.

X Bludriajcrdd, t. 11, 13, 111, 114, 121, 122, 375, 406, 467, 536.

§ [Y mae y Ijlaiulyssilio yma ar derfyuau swydd Gaerfyrtltliu a swydd Boufro,

nid ucppcU o drcf Arborth.j
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yn sicr pa nifer oedd yr holl argraifiad ; ond dywedir i ddeng mil

(10,000) pad eu dosbarthu yi^i>; Np^lijiiiru pan y golyp^ydd, Mr. D.
Jonos. Ymddongys mai inif gofiioj^ydd a cIiynnortliwywT Jones
oedd Thomas, Arglwydd Whartou, (wodi hyny Is-iarll Winchendon,
a larll ac Ardalydd Wliarton). Yr oedd y pondefig liwn yn Bro-
testant solog, ac yn un o weinidogion y Fronines Ann am gryu
amser. Yr oodd yn pyfaill i'r Anghydffurf«-yr. Rhoes, jti 1692,

gyfarwy i i woinyddwyr ac ymddiriedolwyr ei ewyllys, roi

elw etii' i yn Tynmingthwait, ger Weatherby, yn sir lore,

tuag at ddobbarthu lOoO o Foiblau, a'r un nifer o 'Sail ac Eg-
wyddorion y Grefydd Gristianogol,' gyda phrofiadau allan o'r Ys-
grytliyrau. Yr oedd yn rhaid i'r plant a gaent y llyfr, allu adrodd
ar dafod y Salmau liyn, 1, 15, 37, 113, 145 ; ac i bob un o ddog
a ddarllonai oreu y rlioid y * Llwybr Hyffordd i'r Nefoedd, gan J.

Allen,'* ac * Egwj^ddorion y Grefydd Gristionogol,' gan Thos. Lye.
Yr oedd y Beiblau i'w rhoi fel liyn—i Leeds, 8 ; Haliffacs, 40

;

Ponteffract, 30; Cockermouth, 30; Doncaster, 20; Kendal, 20;
Carlisle, 20. Yr oeddynt yn cael eu rhoddi o fewn 60 mlynedd jn
ol yn y capeli Ymneillduol yn y Ueoedd hyny. Ond os ydynt yn
cael eu rhoddi o gwbl yn awr, i'r Eglwys Sefydledig y maent j-n

cael eu rlioddi ; er mai rhodd i'r YmneillduwjT ydoedd, a'r * Eg-
wyddorion ' a gyssylltid yn awduriaeth yr Anghydffurfwyr ! ( Yr
oedd boneddigion ereill yn cynnorthwyo Jones, heb law rhai

gweinidogion a dinasyddion Llundain.J Nid yw y papyr na'r ar-

graffwaith jti gystal yn hwn ag yn un y flwyddyn 1 678. Cyn-
nwj'sa y Testament Newj'dd a Salmau Prys, gyda gwyneb-ddalen i

bob un, a gallesid cael y rhai hyn heb y Llyfr Gweddi oil, yn ol

rhagfvnriad Mr. S. Hughes, yr hwn a ddyvvedai ddwy fl}*nedd ^ti ol,

* Os Printier y Bibl c^inraeg drachefn, rhaid i rai o lionoch fod jn
foddlon i dderbjm rhai na bo yntho ond y Testament hen a'r

Newydd, a'r Psalmau can, wedi eu beindio ynghyd ; canys felly y
printier llaweroedd o honynt, fel y bo'r Biblau yn rhatach i'r

tlodion. Ac am y Llyfr Gwasanaeth, ynghyd a'r Psalmau i'w
ddarllen ar psalmau ar gdn fe ellir eu cael hwynt yn ynhjTnraeg
(wedi eu beindio ynghyd) gan y rhai sy'n gworthu llyfrau Mr.
Thomas Jones yng-Hyniru.'||

1690.

1. ^ ^Ymddiffyniad rhag y pla o Shism.* Cyfieithiad R. V.

Llundain.

• [Yr 'Hyfforddwr Cyfarwydd i'r Nefoedd ' (rhif 1, d.f. 1693) yw y llyfr a
olygir. Ciwaith Arthur l)ent yw y 'Llwybr Hyffordd i'r Nefoedd :' gwel rliif 1,

d.f. 1629, a rhif 2, d.f. 1682.]

t[Pa ham na f'> -' '--i - '•-i- • • •'' u..-.-; -..;^ p©
gwnaethid hyiiy, 1 leg

yn afreiiliol. Nitl... •! o
nerwj-dd eu Iwd yn waith VuuicUiduwyr, lei y i; r em hawdwr yn
dangos mewn lluaws o enghreitftiau. Lglwyswr, ;. . lIldtt^^T, vd^H^M yr
larll Wharton.]

t Llewelyn's BrUUh VersioM.

II Gwel rhif 5, d.f. 1G8S. Rhagj-madrodd 'Taith neuSiwniaiy I'crcnn, rhit

2, d.f. 1688.
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Ail argraffiad, mae yn debyg,* er na ddygwyddodd iddo ddyfod
i*m llaw, ond cyflewyd ef yma ar awdurdod Mr. M. Williams.

2. * Y Bibl Cyssegr-lan, Sef, jrr Hen Destament a'r Newydd.

Bhydychain, Printiedig yn y Theatr yn y flwyddyn mdcxc'
Unplyg.

Yr oedd Beiblau mawr yr Eglwysi wedi treulio erbyn byn. Y prif

gynnortbwywr yn nygiad allan yr argraffiad bwn ydoedd y Dr.
William Lloyd, esgob Llanelwy, ac am hyny y gelwid bwn yn
Feibl yr Esgob Lloyd, am yr bwn esgob da y rboddwyd banes o'r

blaen.f Golygydd yr argraffiad bwn ydoedd Mr. Piers Lewis, o
Fon

;J yr bwn oedd y pryd byny ym Mhrifysgol Ebydycbain. ' Fy
ngbymmydog Mr. Pyrs Lewis, o G-oleg yr lesu,' meddai Mr.
Eicbard Morris, * ac wedi byny o Lanfacbretb ym Mon, oedd
coleddwr yr Argraffiad bwnw (nid yr Esgob Llwyd) trwy yr bwn y
cafodd yr enw IVelsh Eabbi, yn Pbydycbain. Mi welais yn ei dy ef,

yn Llanfibangel Tre'r Beirdd, yr boU ddalenau prawf a ddaetbant
o'r wasg yn y gwaitb bwnw. Ni wyddai yr Esgob fwy oddi wrtb y
Gymraeg, er ei fod unwaitb yn Esgob Elwy, na'r Esgob Newcombe,
y sydd yno yr awr bon,§ yn ymdrecbu byd y geill i ddeol yr iaitb

oddi ar wyneb y ddaiar ; felly tra angbymbwys i hyfforddi iawn
ysgrifen y Bibl.'||

1691.

1. 'Ymadroddion Bucbeddol yngbylcb marwolaetb. waitb
* Gwel rhif 6, d.f. 1658.

+ Gwel rliif 1, d.f. 1687.

t Yr oedd yn enedigol o Lanfihangel Tre'r Beirdd, ym Mon. Fel y gwelir

uchod cafodd ei ddysg yn Rhydychain, lie y daeth yn A.C. Cafodd Gofrestr-

aeth ym Mangor yn 1679, a Phersoniaeth Llanfadireth yn 1690. Cafodd wedi
hyny, yn 1693, Bersoniaeth Llanllechid, a Ficeriaeth yng NghCr Esgobawl
Bangor, yr hon a gafodd yn 1698. Aeth i Ruthjni i ymgynghori & meddyg o

blegid xhyw afiechyd oedd yn ei flino, He y bu farw, Mai, 1699, yn 36 oed.

Brown Willis; Rowlands's Mona Antiqua.

§ Bu y Dr. Newcombe yn Esgob Llanelwy o 1755 hyd 1761. [Os felly, y mae
Rh. Morys yn y dyfyniad uchod, yrhwn aysgrifenwyd yn 1768, yn anghywir.]

II
Llythyr R. Morris- yn y Greal, 1805, t. 282. [Rhwng enw y llyfr ac enw yr

argraffle, y mae darlun o'r 'Theatr,' a rhai o adeiladau ereill Rhydychain, ac

ar y C3mbarth, milwr yn arwedd gwaewflfon yn ei law ddeheu, a tharian yn ei

aswy> gyda helm gribog ar ei ben, a sarfflath neu hedd-wialen, petryalai, comp-
awd, a rhai cer ereill, yn gorwedd yn ei ymyl. Rhagddalen y Testament
Newydd a lenwir oil gan luniau ; megys Angel yn ehedeg yng nghanol y
nef, i'r geiriau 'Y Testament Newydd' ar ei esgyll; ysgrifenydd yn ysgrifenu

ei rol, ar yr hon y ceir yn ysgrifenedig J)ad. xiv. 6 ; eryr yn clugio ar ddam o

glogwyn
;
gyda rhai lluniau arwyddocaol ereill. Y mae papyr y cyfargralf sy

cer fy mron yn helaeth hynod ; a lie nid oes cyfeiriadau y mae cryn dair mod-
fedd o ymyl y dail yn wag. Chwanegwyd at yr argraffiad hwn lawer iawn o
gyfeirnodau ar fin y dalenau yn fwy nag oedd mewn un argrafliad blaenorol, yn
yr hyn y canlynwyd ef gan Moses Williams, Rhisiart Morys, a'r argrafliadau

aiweddar yn gyffreain. Argraffiad lied anghywir a thrwstan ydyw, ac nid yw
idd ei gystadhi ag argrafliad yr Esg. Parri a ymddaiigosasai seithdeg mlynedd
o'r blaen; ac ym nmlith gwrthunion ereill a gynnwysir yuddo, gollii* nodi
dtoijlo yn lie dwijlaw. Dilyn 'Feibl Cromwel' yn yr arferiad o'r llythyren

Seisonig J. Gweler rhif 1, d.f. 1654.]
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Doctor Sherlock. AgyfieithwydynGymraegg^nTho. Williams,

A.M.

Printiedig jii Rhydychen gan Loon Lichfield, i John Marsh

yn Cat-Eaton street, ac i Charles Walley tan y llew ooch yn Alder-

manbury, yn Llundain. 1691.' 8plyg.

Mewn lie arall golwir y cjrfieithydd yn Thomas Williams, o
Ddinbech. Crj'bwyllir am dano ef ym mlilith y rliai a gyrhaeddas-
ant y radd o A.C. yn Rhydyehain, Gorph. omed, 1680, fel aolod o
Goleg yr lesu, a'i fod jti fab i William Williams, yr hwn a gawsai
ei A.C. yn 1676.* Cafodd Thomas Williams fywoliaeth Dinbych

(y bersoniaeth a'r ficeriaeth), yn 1697, gan yr Esgob Jones, o Lan-
elwy, a'r cyntaf i'w chael yn gydiol folly. Ymddengys y bu yno
hyd 1726, ysbaid naw ar hugain o fl3myddoedd.f Yr awdvrr,

William Sherlock, D.D., a anwyd yn Southwarc, Llundain, yn
1641. Derbyniodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn Ysgol Eton, a
gorphenodd yng Nghaergrawnt. Yn 1669, cafodd bersoniaeth yn
Llundain. Yn 1683, cymmorodd y radd o D.D., achafodd breben-
dariaeth St. Pancras. Yr oedd yn Uchel Eglwyswr, le, yn lacob-
yM, ac o blegid yr hyn yr attaliwyd ef rhag gweinidogaethu. Yn
ystod }T amsor hwnw y cyfansoddodd y Uyfr rhagorol hwn, yr hwn
a gyhooddwyd yn 1690. Gwelir iddo gael ei droi yn Gymraeg agos
gjTited ag jT oedd wedi ymddangos yn y Seisonaeg. Efe hefyd o'r

diwedd a gymmorodd y Uwon golynol a wrthodasai o'r blaen. Efe
a gyhoeddodd amrai draethodau a phregethau ; ond ni wnaed sylw
o nemawr o honynt wedi yr argratTiad cjTitaf o honynt ond hwn.
Er ei fod jm ddyn o ysbryd lied uoliol, yr oedd >ti ddj^n duwiol,
talontog, a defiiyddiol. Bu farw yn Hampstead, ger Llundain, yn
1707, yn 69 oed. Mab iddo ef ydoodd y Dr. Thomas Sherlock, a
a fu yn Esgob Bangor o'r fl. 1728 i'r fl. 1734

;
yr oedd yntau hefyd

yn ysgrifenydd o grjTi enwogrwydd, ac yn cael ei ystyried yn ddyn
da, elusengar.J

2. Novus Reformator, or the Welch Levite tossed in a Blanket,

in a Dialogue between Hick of Colchester, David J—nes, and

the Ghost of WU. Pryn, &c.

London, Printed for the Assigns of Will. Pryn, next Door the
Devil. 1691.'

1692.

1 . ^ ' Gwyddor y Grefydd Gristionogol.'

• Wood's A then. Oxon. vol. ii. p. 84.

t Edwanis's WillU's St. Amph. [Y g\*T da hwn ydoedd Cyfieithvdd y
* Cyd>Tnaith i Ddyddiau Gwyliou ac Ymprvdion Eglw\-8 Locgr,' o waith I^ebon,
rhif 4, d.f. 1712.]

:J: Life of Sherlock ; W. Jones's Chritiian Biographical Dictionary.

32
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Trydydd argraffiad, o bosibl.* *Mi a gynghorwii,' meddai Mr.
Stephan Hughes, < ir sawl sjdd yn chwennychu dyscu darllen cym-
raeg, i brynu Primer ac AlmaDack Mr. Thomas Jones ; canys y
mae'r Llythyrennau a'r Sylafftau ynddynt ; fel na bo iddynt syblach-
ad a diwyno y Catechism a elwir sail y Grefydd Gristianogawl, a
phethau da eraill wedi eu pwytho gydag ef, ae a ddaw ar fyrder i'r

wMd, nid j^n vnic er mwyn Plant, ond hefyd er mwyn Pobl oedran-
us ; fel y gallont ddeall Grwyddorion Crefydd yn well, a byw yn fwy
cyfattebol iddynt. 'f

2. ^ * Mjrfyrdodau Comfforddus i Gristionogion.'

Llundain. 8plyg.

3. * Ymadroddion hen Mr. Dod.'

blegid yr ymadroddion neu y gwirebion hyn, y cyfi*ifid ef yn
enwog, ac y mae ei gofiFadwriaeth mewn bri. Argraffwyd hwynt
mewn amryw ffurf, yn Seisonaeg—lawer o honynt ar ddwy len o
bapyr iV gludio ar furiau ystafelloedd.J Ond pwy ydoedd yr hen
Dod hwn ? Ateh—
John Dod a anwyd yn Shottidge, yn sir Gaerlleon, yn y fl. 1550,

a chafodd ei ddysgeidiaeth yng Nghaergrawnt. Pan yn ddeg ar
hugain oed cafodd fywoliaeth eglvrj^'sig Hanwel, yn sir Phydychain,
lie bu yn gweinidogaethu yn ffyddlawn am ugain mlynedd, pryd j
trowyd ef allan am Anghydffurfiaeth, pan y symmudodd i Canon-
Ashby, yn sir Northampton, gan bregethu yn ddiaflonyddwch hyd
nes y gorcliymm3aiodd lago i. iddo gael ei ddystewi. Wedi marw-
olaeth lago i, caniatawyd iddo eto bregethu yn gyhoeddus, a
sefydlu yn Ffaustley, yn sir Northampton, lie yr arosodd hyd ei

farwolaeth, yn 96 oed.§

1693.

1 .
* HyfForddwr Cyfarwydd i'r Nefoedd, neu wahawdd difrifol i

Bechaduriaid i di-oi at Dduw er iachawdwriaeth, gan ddaugos i

Bechadur ystyriol beth sydd raid iddo wneuthur i fod yn gadwedig.

Gan Joseph Alleine, Gweinidog yr efengyl gynt yn Taunton, yn
ngwlad yr h4f.

Printiedig yn Llundain gan Tho. Whitledge a "W. Everingham.
1693.'

Yr oedd Whitledge ac Everingham yn. gydranogion yn y gwaith
o argraffu. Dau ddyn sengl oeddynt. Ai'gratFasant dair mil o

Feiblau, a mil o Destamentau Gwyddelig a Gaelig d llythyrenau

Brytanaidd. Methasant yn fuan yn eu masnach, a gorfii iddynt

* Gwel rhif 4, d.f. 1C64 ; a rhif 1, d.f. 1C79.

t Ehagymadrodd • Taith y Pererin,' rhif 2, d.f. 1688.

t Ilkiorii of Encjland, vol. i. p. 370.

§ Neal's History of the Furiiuns, vol. iii. p. 270.
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droi i weithio am ^'flog.* Cjhoeddwyd y Uyfr ucliod ddwy waith
ar ol liyn—imwaith dan ei onw priodol, * Yr Alan^-m,' canys cyf-

ioithiad ydyw o * Alloino'H Alarm to tlio Unconvortod,' nou, * Dych-
ryn i'r Aniiychweledij? ;' a'r drydodd waith yn y Bala, o «r V lad

y diwoddar Barch. John KobertH, gweiuidoj; plwyf Dyiii , ar

d(>rfynau Dylfryn Clw>'d ; ac yr ydyH yn tybiod hefyd lod gan Mr.
Cliarlos law yn y ^aith. Y tro liwiiw galwyd of wrth yr enw
uc'hod o * Ilytforddwr,' &c. ; ac yr oodd y cyhoeddiad o hono trwy
liaolioui rhyw wraig fonoddig yn Lloogr, yr hon a ^^^laetll y gallesid

Uodaonii dwy lil o honynt am ddim, er na farnwyd yn briodol

gwneyd felly, eithr eu * gworthu am bris cymmedrol, a gwneuthur
dt'fnydd o'r arian a ddolai oddi wrthynt i gyhoeddi ychwaneg o
lyfrau buddiol ereill.'f Yr awdwr,

Joseph Alleine, ydoedd dduwinydd Anghydffurfiol, a anwyd yn
Do\nzos, yn sir Wilts, yn 1G23. Cafodd ei ddysgoidiaeth yn Ehyd-
ychain yn amser Cromwol. blegid ei ddawn rhagorol mewn
gwoddi efe a gafodd gaplaniaeth yn ieuanc. C}Thaeddodd ei B.C.
yn 1663. Gau fod ei gyllid yn fyelian, efe a j^mroddodd, gyda
chjTinorthwy ei wraig, i gynnal ysgol fyrddio, ac yr oedd yn pregothu
Uawer ; ond yn 1655, efe a wnaed yn gyd-weinidog a George
Newton, ar blwyf St. Magdalen, yn Taunton, yng Ngwlad }t Haf

;

o'r lie hwn y deolwyd ef gan Weithred yr Ymtfurfiad, ac yn 1663,

efe a daflwyd i garchar, lie, wedi dyoddef llawer, gyda saith o
"weinidogion ereilJ, a banner cant o Gr3'nwyr, efe a gyhuddwyd yn
brawdlys am bregethu, a dirwywyd ef i dalu cant o farciau ( = o ddeutu
70/;.) a'i garcharu hyd nes y telid hwyut. Bu yng ngharchar am
flwyddyn. Wedi ei ryddhau dechreuodd eilwaith bregethu jti fwy
selog nag o'r blaen, ac efe a daflwyd i garchar eilwaith yn 1665, lie

y cadwyd ef di-igain o ddyddiau. Ysgrifenodd amrai fan lyfrau ar

grefydd ymarferol, a tlira buddiol. blegid ei fawr dd^-oddetiadau,

bu farw yn lied ieuanc—yn 1668, yn 45 oed, a cliladdwyd ef ym
mynwent St. Magdalen, a rhoddwyd ar ei fedd y llinellau canlynol

:

* Here Mr. Joseph AUein lies

To God and [man ?] a sacrifies.'J

2. * Dattodiad y Qwestiwn Mawr, Beth sydd raid i ni ei tcntuthwr

fel y hyddom Gadwedig. Athrawiaethau i Fuchodd Sanctaidd. O
waith y DUinydd Parchedig Mr. Kichard Baxter.

Printicdig yn Uvndain gau Tho. AMiitledgo a W. Everingham,
1693.*

Y mao yn gyssylltodig d hwn * Gatochism Byrr o waith Mr.
Eichard Baxter.'

3. * Catecism byr.' Llundain. 12plyg.

* Timperley's Dictionary.

t RhagjTuatlrodd argrafliatl y Bala.

t Wocxl's Athai. Oxon. vol. ii. i»p. 299-231 ; Jones's Christian Biotpraphical
Dictiofiaiy.



252 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1693

Yr ydys yn tybicd mai ' Catecismy Q-ymmanfa,' o gyfioitliiad Mr.
James Owen, jw hwn, neu hwnw yw ' Gwyddor y Grefydd Grist-

ionogol,' a enwyd o'r blaen,* canys darfu i Mr. Owen wneydhyny.f

4. ' Traethawd ynghylcli Gweitkredoedd da ac Elusenau.

waith Mr. ThomasGouge, yr hwn yn ddiweddar a gymerth

boon yn gariadus i Lesau Cymru.

Printiedig yn LlvAdain gan Tho. Whitledge a W. Everingbam.
1693."

5. * Rbesswmmau Tscrytburawl, Yn profi mai Dyledswydd Pob
matb o Wrandawyr (oddieitbr y rbai sydd yn byw ar Elusenau)

Yw cyf'rannu yn ol eu gallu o bethau da'r byd bwn tuag at Gyn-
baliaeth Oyssurus eu Gweinidogion, a'u Atbrawon. waith Mr.

Thomas Gouge, yr hwn yn ddiweddar a gymerth boen yn
gariadus i Lesau Cymru.

Printiedig yn Llvndain gan Tho. Whitledge a W. Everingham,
1693.'

Cydwniid y ddau hyn yng nghyd fel un llyfr. Cyhoeddwyd yr
olaf yn llawn yn y * Traethodydd.^X Y maent yn draethau byrion, o
gyfansoddiad campus, a theilwng iawn o ystyriaeth Cristionogion

yr oes hen. Dangosant yn eglur oddi ar ba egwyddor yr oedd
Tho. Gouge yn haelionus ei hun, a'r addysg dda yr oedd yn ei rhoi i

ereill, er eu eymhell i fod felly yr un modd. Y mae llawer o draeth-

odau bychain fel hyn, neiUduol o dda, ym mhlith y pethau a daenid
gan bobl dda y canrifoedd a aethant heibio, y rhai y byddai yn gystal,

OS nad gwell, eu hail gyhoeddi, na chyhoeddi rhai newyddion yn
wastadol. Tybiwn mai hwn a eilw Mr. David Peter yn * Ddyled-
swydd Gweinidogion a Phobl ;' ac a gyfieithwyd, meddai efe, gan
Mr. James Owen.§

6. ' Hysbys Rwydd a Di Honglad am y blynyddoedd tros byth

wrth yppine arwydd y bo y Flwydd^'n yn Dechre. Gan Einion

Morgan.'

Llundain. 8j)lyg.

Math o Almanac neu Galendar parhaol ydoedd.

7. * Bedydd Plant o'r Nefoedd, Neu Draethawd am Natur a

Diben Bedydd. Yn profi, Trwy ddeuddeg o Eessymau Scrythur-

aidd y dylid bedyddio plant y ffyddloniaid. waith James Owen,
Gweinidog yr Efengyl.

Rhif 1, d.f. 1C92.

+ Peter, Ilanea Crefydd yng N(jhymru.

X 1852, t. 396, &c.

§ J/diifM Crffytld yir<j Nijhynn'ti, t. 615.
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Trintiedig 3m Llundain gan T. Collins. 1693.*

8. 'Y Llyfr Gweddi (>}'ffredin y Cydymmaith Gorau, &c. O
gyfioithiad E. E.'

Llundain. 8plyg.

9. * Pregeth ynghylch Godidawgrwydd neu Lesioldeb Llyfer y
Gwoddiau Oyffredin. Gan William Beveridge, D.D. Esgob

Llanelwy.*

Llundain. 12plyg.

Ganwyd y Dr. William Beveridge yn Barrow, yn sir Leister,

3m 1638. Dygwyd ef i fyny yng Ngholeg St. loan, Rhydychain.

Bii yn arddiacon Colchester, yn berson St. Pedr, Cornhill, Llun-

dain, yn ganon Caergaint, ac yn gapolwr i William in. a Mari.

Pan gynnygiwyd iddo esgobaoth Bath a Wells, yn 1691, o'r hon y
difuddiasid y Dr. Ken, o blegid naciiu cymmeryd y llwon o ufudd-

dod i'r Brenin William in. a'r Frenines Mari, efe a'i gwrthododd
;

ond yn 1704, efe a dderbyniodd esgobaeth Llanelwy. Ysgrifenodd
amrai lyfrau ejTnmeradwy ar dduwinyddiaeth ; ond y mwyaf pobl-

ogaidd yn G3Tairaeg yw ei * Feddyliau Neillduol ar Grefydd.' Bu
farwyn 1707.t

10. * Hyfr yn erbyn Sosiniaeth, gan Pr. Jonathan Edwards o

Wrexham.'t

Seisonaeg yw y Uyfr hwn, yr wyf yn tybio, ond y mae dull Mr.
David Peter yn erybwyll am dano ef a'r awdwr yn peri credu mai
Cymraeg ydyw. Y mae teitl y llyfr yn Seisonaeg yn cael ei eirio

fel hyn :

—

* A Preservative against Socinianism ; shewing the direct and
plain opposition between it, and the Eeligion revealed by God in

Holy Scripture.' 4to. Oxon. part Ist, 1093, and part 2nd, 1694.

JonATiLi^Jf Edwards a anwyd yng Ngwrecsam, sir Ddiubych.
Aeth i Goleg Eglwys Crist, Khydychain, jti 1655. Wedi myned
trwy y graddau ereill, efe, yn 1686, a wnaed yn D.D., ac a etholwyd
yn Benaeth Coleg yr lesu. Yr oedd o'r blaen yn Berson Kidding-
ton, yr hon a newidiodd am nint(m, ger Caerwj'nt ; ac yr oedd
ganddo hefyd fywoliaothau yn sir Fon a sir Gaernarfon. Yn y
blynyddoedd 1689-91, cytlawnodd y swydd o Is-ganghellydd Rhyd-
ychain. Bu farw Gorph. t^O, 1712, yn 73 oed.§

• Yr oe<l(l amryu' o'r cnw Collins }ni y weinidogaeth yn amser Siarl i. a
Cromwel, y rhai a drowyd o'u lleocdd ar dclychweliad Si.ul 11. -(^.uil Tilmer'a
Calamy's NonconformisU^ Memorwl^ yn ol yr Index.

t Wood's Athen. Oxon. vol. ii. p. 850 ; Jones's Btoijrapnmu uicttoiutry;
Jones's Christian liiographlcal Dictionary.

t Peter, Ilanes Cnfydd yng Xghymru.

§ Wood's Athen. Orr^" • Williams's Eminent WeUhmen : Peter, Hane*
Crefydd yng Xghymru.
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11. < An Essay on the value of the mines, late of Sir Carbery

Price, writ for the satisfaction of all parties, by William Waller,
steward of these mines/*

Y mae yn ammhosibl deall sefyllfa pethau o berthynas i'r mwn-
gloddiau gwerthfawr hyn yn yr amser hwnw, heb roddi lianes tra
lielaeth, wedi ei gasglu o amrai lyfrau a gyhoeddasid o berthynas
iddynt yn y dyddiau hyny, yn enwedig y diweddaf uchod.
Wedi yr Adchweliad, sefdyfodiad Siarl ii. i'r orsedd, daeth y mwn-

gloddiau drachefn i ddwylaw y Gymdeithas o Anturiaethwyr mewn
Mwnau, y rhai, fel yr ymddengys, oeddynt yn anghytuno cymmaint
ym mhlith eu gilydd, nes nad oedd nemawr o ysbryd gweithio y mwn-
gloddiau hyn, hyd oni ddarfu i Mr. A. Shephard gymmeryd arno
drefnu amgylchiadau y rhai cyntaf a gawsant yr hawl-fraint, a
thaflu o'r neilldu hawliau pawb ereill. Yn y flwyddyn 1690, dar-
ganfuwyd mwngloddiau ereill ar etifeddiaeth Syr Carbery Pryse,
Grogerddan, dim llai gwerthfawr na'r rhai hyny ag oedd yn dechreu
gwaelu. Yr oedd y mwn ger llaw wyneb y tir, heb nemawr ond y
mwsogl yn ei orchuddio. Nid oedd gwell mwngloddiau na'r rhai
hyn yn eu hamser, am gyfoethogrwydd, yn un parth o'r deyrnas ; a
chawsant yr enw o * Potosi Gymreig.'

Trwy rinwedd gweithred seneddol a gymmerodd le yn y flwydd-

yn gyntaf o deyrnasiad William a Mari, darfu i Syr Carbery, yn y
flwyddyn 1690, gymmeryd llawer i fod yn gydgyfranogion ag ef, a
rhanu ei gloddfeydd a'i gyttiroedd yn bedair mil o ranau, a cliael

Mr. Waller, mwnwr o ogledd Lloegr, i fod yn oruchwyliwr iddo,

am gyflog o 400p. yn y flwyddyn, yr hyn oedd yn anferth o gyflog

y pryd hyny, a dechreu gweithio y mwngloddiau ar ei dir ei hun.
Deallodd Cymdeithas y Mwnwyr Breninol, sef y rhai oedd yn honi

hawl i bob mwn a gynnwysai arian neu aur, fel yn perthyn i'r

goron, neu i'r Uywodraeth, eu bod yn gyfoethog, a rhoisant eu hawl
i mewn ar sail eu braint freninol, gan nad oedd y weithred senedd-

ol yn foddhaol ddealladwy. Ar hyn aed i ymgyfreithio a Syr
Carbery a Mr. Sheppard dros y Cwmpeini. Cymmerodd Syr
Carbery a'i gydranogion, ym mhlith y rhai yr oedd llawer o uchel-

wyr, megys l)ug Leeds, Ardalydd Caerfyrddin, &c., fantais ar yr

amseroedd, i gael, yn y flwyddyn 1693 (y bummed o deyrnasiad

William a Mari) weithred enwog, yr hon oedd yn awdurdodi hoU
ddeiliaid coron Lloegr i f\vynhau a gweithio eu holl fwngloddiau

eu hunain, yn Lloegr a Chymru, er iddynt gynnwys aur neu arian

;

ond bod i'r brenin, neu y rhai hyny a honent feddiant drOsto, gael

y mwn ar yr ammod o dalu i'r porchenogion am dano ar y ben tir,

cyn ei symmud oddi yno, o fown i ddeng niwrnod ar hugain wodi ei

godi, a chyn ei symmud i'w wneyd yn blwm ; am y plwm, naw
punt y dyncll ; copr, deg punt, &c. Dywedir i Syr Carbery, pan
Iwyddodd trwy eunill y gyfraith hon, farchogaoth (trwy gael cofl'yl-

au yn barod ar hyd y fl'ordd) o Lundain i'r Esgair llir mown ^N^th

* Gwel rhif 1, d.f. 1C42 ; rhif 2 a 3, d.f. 1649 ; rhif 2, d.f. 1000 ; a rhif 3,

d.f. 1670. Y niao yn darluuio yn fauwl y modd o weithio y mwu phvm, a'r

tawdd-dy yu yr Esgair Hir, sir Abcrteifi.
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awr adeuj^ain, fol y taonwydy newydd mown can lleiod o amser, ym
mlilitli holl drigolion y rhan hyny o sir Aberteifi.

Gwoitliiwyd y mwngloddiau gan berchenog etifoddiaeth Goger-
ddan yn ystod ei fywyd ef; ond bu farw yn ddiblant, a daeth y
mwngloddiau i law Syr Humphrey Mack worth, yr hwn a brynodd
hawl a rhaii Mr. Edward IVyso am bymtheg mil o bunnau ; or liyny

y mao otifeddiaeth Gogerddan yn parhau ym meddiaut cangon o*r

Prysiaid. Y mao llyfryn Mr. Waller yn daiigos fod y gweithiau
mwn wodi bywhau a llwyddoyn fawrtra y buont hwy yn eugweith-
io. y mao yn dywodyd, yn oi draethawd, ei fod wedi ei j'sgrifenu

g3'da golwg ar heddychu y cydfeddiannwyr—lawer o honynt
mown cyfruith iVu gilydd; ac hofyd i osodallan fantais y mwnglodd-
iau hya, fel y gweithid y rhanau yn llw>'ddiannus. Y mao yn dy-
wedyd hofyd, fod ei gyfriliaeth bob amsor yn gadael fod y mwn-
gloddiau yn rhydd oddi wrtli daliadau i berchenog y tir ; a bod i

gronfa o ugaiu mil o bunnau gael ei chodi, i wneyd pyllau, tawdd-
dy, &c. Y mao yn chwanegu hofyd, ddarfod i Syr Carbery, yn y
flwydd}Ti 1G93, cyn i'r mwnau efydd gael eu darganfod—wedi ad-
feddianuu ei hawl oddi ar gyn-ddalwyr y mwngloddiau breninol

—

ranu ei hawl i bedair mil ac wyth o ranau ; a phrisiwyd a gworth-
wyd pob rhan yn ddwy bunt ar bymtheg y rhan ; a chynnygiwyd
iddo wedi hyny ddougain mil o bunnau am y gweddill gan fasnach-

wr onwog o Lundain, i'w talu i lawr jti ebrwydd, yr hyn a wrthod-
odd am y rheswm hwn, sof iddo of (Mr. AVailer) ymresymu d Syr
Carbory a'i gyd-berchenogion y gellid A trysorgyff digonol—fod yn
alluog, mown ychydig o llynyddau—gyda chwe' chant o bobl—

i

wneyd olw oddi wrth un wythien, o ddeng mil a tlirigain o bunnau
yn fiynyddol, yn ol fel y gwelir wrth bapyr a argraffwyd yn y
fiwyddyn 1693, yr hwn sydd yn cyfrif fol hyn :

—

P. 8. C.

11,375

*Chwo'chant o ddynion, yn gweithio y gwaith'
mawr, pan y byddo y llyfelau i fyny, yn 8«. ^c. y
dunell, am godi, golchi, a gwnoyd yn farchnadol,

fol y mao yn caol ei wneyd yn awr, rhaid i bob dyn
godi uwch law tynoll wrth yr wythnos i wneyd cyf-

log ; ond yn ol un dynell yr wythnos, cyfyd y chwo'
chant o ddynion dri chant o d^Tielli yr wytlmos, ac

yn ol deng wytlmos a deugain, b^-mtheg mil o

dynoUi yn y fiwyddyn—^y gost o godi hyn yw

Cludiad i Ian Djrfi, yn ol 5«. y dynell 2750

\1c. y dynell ar ddwfr, ac am ei ddadlwytho i'r) ^.^ ^
ystordy ym mhorthfa Abordyfi 1 '^

Pymtheg mil o dynelli o fwn, a wnaiff ddong mil^
o dynelli o blwm—toddi hwn pan fyddo y molinau \ 7500
i fyny, yn ol 1 5«. y dynoU j

Costau 18,375

Deng mil c dynelli o biwm, yn ol 9j^. y dynell. . 90,000
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P. s. c.

Cost am ei godi, golclii, toddi 18,375

Gwneyd pyllau, a chostiau damweiniol .. .. 1,125

Elwclir 70,500 0*

12. 'Scrinia Eeserata : a Memorial offered to the Great De-

servings of Jolm Williams, D.D. Who some time held the Places

of L^ Keeper of the Great Seal of England, JJ- Bishop of Lincoln,

and L<^ Archbishop of York. Containing a Series of the Most
Remarkable Occurrences and Transactions of his Life, in Relation

both to Church and State. Written by John Hacket, Late Lord

Bishop of Lichfield and Coventry. Imprimatur Jo. Cant. Nov. 27.

1602.

In the Savoy : Printed by Edw. Jones, for Samuel Lowndes, over
Against Exeter Exchange in the Strand, m.do.xc.iii.'

1694.

1. * Uyfr arall ar Sosiniaeth, gan Dr. Jonathan Edwards.*

Yr ail ran ydoedd hwn o'r gwaith Seisonig y flwyddyn o'r

blaen, sef y 'Preservative against Socinianism.'f Ymddengys fod

y gwaith hwn yn dra phoblogaidd ym mlilith duwinyddion CjTnru
yn y dyddiau hyny, gan iddo gael ei ysgrifenu gan Gymro, yng
Nghymru, a hyny mewn adeg ag yr oedd tybiau Sosinus yn dechreu
ca^l eu derbyn, neu ddechreu cael edrych arnynt yn Ifafriol, gan
rai.

2. * A Discoverie of Certaine Errours published in Print in the

touch commended Britannia 1594. Very prejudiciall to the dis-

cendantes and successions of the auncient Nobilitie of this Realme.

By York Heraulte.'J

Yr awdwr ydoedd Ea. Brooke, Yorhe Herault at Armes; acy mae
yn ei ragflaenu lythyr at ^ Maister Camden;^ ac y mae yn diweddu
k ' lohn Leylands new yeeres Gyft, giuen of him to King Henrie
the viii in the 27. yeero of his roigne,' yr hyn a ddengys iddo gael

ei argraffu cyn y flwyddyn h6no.

* Meyrick's History of Cardiganshire.

+ Gwol rhif 10, d.f. 1C93.

t [Ymddengys y llytbyraeth yn llawer rhy hen i'r flwyddyn y cofnodir y
gwaith o dani.]
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1695..

1. * Bara i Blant, nou Wyddorion cyntOf y Ghrefydd Grifltionogol.

gyfieithiad P. P. Pregethwr yr ofongyl.*

Llimdain. 12plyg.

2. * The History of Britain, that part especially called England.

From the first Traditional Beginning. Continued to the Norman

conquest.

London, Printed for R. Cheswell, &c. mdcxcv.*

Gan fod y gwaith yn rhoddi llawer o wybodaeth am wlad a
chenedl y Cymry, nas canfyddir yn gyffredin, cyflewyd ef yma.

3. * The History of the Principality of Wales : In Three Parts :

Containing,

I. A brief Account of the Antient Kings and Princes of Brittain

and "Wales till the final Extinquishing of the Royal British Line.

H. Remarks upon the Lives of aU the Princes of Wales, of the

Royal Families of England, from K. Edward the First to this Time.

m. Remarkable Observations on the most Memorable Persons

& Places in Wales, & of many considerable Transactions & Passages

that have happened therein for many himdred years past.

Together with Natural and Artificial Rarities and Wonders in

the several Counties of the Principality.

By R. B.

Ijondon, Printed for Nath. Crouch at the Bell in the Poultrey
near Cheapside. 1C95.*

Enwyr awdwr yn llawn oedd RobortBurton.* Llyfr bychan o tua
200 tudalen 2-lplyg ydyw, ac y mao iddo wyneb-addurn o ddalon
blygodig, yn arddangos * lohn tha French King taken Prisoner by

JSdicard the Black Prince of Walea at the PattU of Poictiers in France*

Darfu i'r R. B. hwn gyfansoddi amrai fan lyfrau o'r un natur tua'r

unamser; mogys, * Tlio History of tlio House of Orange;* 'The
History of Oliver Cromwell ;' ' The History of tho Kingdom of

Ireland ;' ' The English Horoe ; or, 8ir Francis Drake Revived
;'

* The History of the Nine Worthies of tho AV^orld ;' ' Female Ex-
cellency ;' * Memorable Accidents ;' * Delights for the Ingenious ;*

*DeUghtfuU Fables.'

* [Ni ddylid canigjimueryd yr awdwr hygool hwn yn He ei jQ'fenv^-j'dd

llawer enwcxiach, Kobort Burton, awdwr j^'ulluog yr * Anatomy of Melancholy,'
yr hwu a aned yn 1570, ac a fu farw yn 1040. J

33
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4. ' King Artllur, or, The Britisli Worthy. A Dramatick Opera
Performed at the Queen's Theatre By Their Majesties Servants.

Written by Mr. Dryden.

London, Printed by Jacob Tonson, at the Judge's Head, near
the Inner-Temple-Gate in Fleet Street. 1695.' Small 4to.

John Deyden ydoedd fab i Erasmus Dryden, ac a.anwyd yn
Aldwincle, ger Oundle, yn sir Northampton, yn 1631. Cafodd ei

ddysgeidiaeth yn Westminster a Phrifysgol Caergrawnt. Ei en-
wogrwydd fel bardd a'i ymlyniad wrth y Uys a barodd iddo gael ei

benodi yn fardd a hanesydd i Siarl ii, ar farwolaeth Syr W.
Davenant, yn 1 6G8, pan yn 37 oed. Ysgrifenodd lawer mewn bardd-
oniaeth a rhyddiaith. Bu farw yn 1701, yn 70 oed.*

5. ^Camden's Britannia, Newly Translated into English: with

large additions and improvements. Published by E. Gibson, of

Queens-College in Oxford.

London, Printed by F. Collins, for A. SwaUe, at the Unicom at

the West-end of St. Paul's Church-yard ; and A. & J. Churchil, at

the Black Swan in Pater-noster-Eow. 1665.'

6. ^ 'Valor Beneficiorum, or a Valuation of all Ecclesiatical

Preferments in England and Wales. 1695.'

1696.

1. *Carolau a Dyriau Duwiol, neu Goreuon Gwaith y Prydydd-

ion goreu yng-Hymru. Yr hyn a Argraphwyd yn ofalus, yn y
Flwyddyn 1696. Ac ar werth gan Thomas Jones.'

Ail argraffiad,f * yn gyflawnach o lawer nag o'r blaen, gan Mr.
Thomas Jones, yr hwn a ddiwygiodd amryw o feiau 'r argraphiad
cyntaf, ac a ddywedodd iddo ef wellhau llawer ar Gynghaneddion y
Carolau a'r Cerddi trwy gorph y Llyfr ; ac iddo ef i 'mgleddu a'i

drefnu yn y cyfryw Wisg drwsiadus, hyd oni farnodd ef, yn 61

debygoliaeth, ei fod mor ddifeius ag odid o Lyfr Cymraeg yn yr
amser hwnnw.'J

2. * Goleuni wedi tori allan yng Nghymru, Gan ymlid ymaith y
tywyllwch ; Neu Gariad y Sais tuac at yr Hen Gymry : Gan gyn-

nwys atteb i Lyfr, yr hwn a elwir Bedydd Plant o'r Nefoedd; yr hwn
a osodwyd allan yn y jaith Gymraeg, gan Mr. James Owen.

Ymmha le yr ydys yn ymholi ac yn diddadlu ei ddeuddeg Eesswm
of, am fedyddio plant y flfyddloniaid, ac yn dinystrio bedydd baban-

* Stq^hen Jones's Ntu) Biog. Diet.

t Gwel rhif 3, d.f. 1686.

t * Khagyniadrodd' y tiydydd a'r pcdwcrydd argrafliad [o waith Sion
Rliyddcrcn drwHtau],
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od. Ac yn profi hefyd moi bedydd yw soddiad yr lioll gorph mown
dwfr, yn onw'r tad, &c. ac nad yw nob yn ddeiliaid bedydd ond y
Crodadwy yn unig. Ynimlia lo y mao y Bedyddwyr yn cael eu

hamddiffyn oddiwrth yr hoU waradwyddiad a cliamgyhuddod hynny,

ac y mao Mr. Owon yn daflu arnynt. Gan Benjamin Koach.

Printiodig yn Llundain, ac ydynt ar worth gan William Marshall,*
wrth lun y IJibl 3m Nowgate-stroet. 1696.'

Mao y llyfr hwn o oiddo Mr. Koach yn cynnwys 379 o dudalenau
12plyg o gorff y gwaith, hob law 38 o dudalonau 3m yr arweiniad,

yn gwnoyd folly lyfr trwchiis o 4 1 7 o dudalenau. Y mao felly yn
llawn cymmaiut a phedwar o lyfr Mr. Owen.

Am y ddadl lion, dywed awdwr Uanea y Bedyddwyr^ y Parch.
Josiali Jones, f fel h}Ti :

—

* Wodi hyn (1689), gan fod rhyddid wedi ei sefydlu, llodanoddyr
enwad yn fwy etc. Cododd hyn wrthwynebiad oddi wrth y Gwrth-
fedydd^vyr, yn noillduol yr AnnibjTiwjrr. Wodi llawor o ddadlouon,
cytunodd y dd^vy blaid bregethu ar fedydd ym Mhon y Lan, yn
sir Bonfro. Mr. John Thomas, y gweinidog Annibynol, a bregeth-
odd gyntaf ar fedydd babanod. Pregothodd Mr. John Jenkins,
bugail yr eglwys yn Rushacro, y dydd canlynol ar fedydd y credin-
iol. Yn y ll^v5'ddyn 1692 y bu hyn. CyffrOdd hyn y Gwrthfedydd-
wyr gymmaint, fel y ceisiasaut gan Mr. Samuol Jones, o sir For-
ganwg, amddiffyn y pwnc ; ond efe a nacaodd, a'i hen ysgolor, Mr.
James Owen, yrhwnoeddy pryd liyny yng Nghroesoswallt, yn siry
Mwythig, a'i cymmerodd mewn Haw. Yn 1693 y daeth ei lyfr ef

allau, o dan jt enw Bedydd Flant oV Nefoedd, yn argraffedig yn iaith

y wlad. IIwn, tybygid, oedd y traothawd cyntaf ar fedydd babanod
a ymddangosodd yn Gjonraeg. Trowyd ef hefyd i'r Seisonaeg.
Cyhoeddodd B. Koach atobiad iddo, yr hwn a gjfieithwyd i'r

Gymraeg ; ac hefyd Lyfr Narcott ar y pwnc, ac felly ni chollodd y
Bedyddwyr ddim tir.'J

Er y cwbl, goUir ystyried y Bedyddwyr yn llafurio dan anfantais
led fawr yn y ddadl lion, * o blegid gorfu iddynt gjiioithu Uyfr Mr.
Owen i'r Seisonaeg i'r dyben i Mr. Koach ei ddeall ; ac wodi hyny
cyfieithu llyir Mr. Koach i'r Gymraeg or budd i'r C^Tury. Dywedir
hefyd fod y cjiieithiad yn ddrwg iawn.'§ Ef allai y byddai gair neu
ddau yma am }t awdwr yn ddorbj^niol :

—

Y Parch. Benjamin KiiACii a anwj^d Cliwef. 1610, yn Stokeham-
an, yn sir Buckingham. Ni chafodd dd^'sgeidiaeth ond yr hyn
oedd ddigonol i'w gyfaddasu i fod yn fasuachydd, yr hyn a ddil^Ti-

* Unohiliogaethy Dr. William Marshal, y mae vn debygol, >t hwn a droisid
o eglx^-j'S yn Lajicaster nan thlacth Siarl 11. i r orsciUl ; ac wetli IkmI beth amser
ar led, a ddychwolmUi ac a sefydliHld yu Lluudaiu fel nitxldyg.—Palmer's
Calamy'a ^""oncon. Mem. vol. ii. p. 367.

t [Ai Josua Thomas?]
t-Jfi^tory of the WaUh AAsociation,

§ Peter, Hanes Crefi/dd ymi N,jhymru, t. 599, yr hwn a o'feiria hefyd at v
Monthly Rtpos. vol. i. pp. 399-401.

J
^
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odd am beth amser ; ond rhoddodd heibio jd. fuan, gan fwriadu
ymgyiQineryd a'r -weinidogaetli ; a dechreuodd bregetbu yn 18 oed
ym mhlith y Bedyddwyr Cyfiredinol, ond wedi byny ymunodd 4'r

Bedyddwyr Neillduol. Ymsefydlodd yn Winslow, yn sir ei enedig-
aetb. Cafodd ei aflonyddu, ei garcbaru, a'i roddi yn y rbigod, o
blegid ei bregetbu a'i ysgrifeniadau, a'i ddirwyo i 20/?., a'i lyfr ar
fedydd ei losgi. Yn 1668, efe a symmudodd i Lundain, i weinidog-
aetbu i gynnulleidfa a ymgynnullent yn Goat Yard Passage. Ys-
grifenodd dros ddeugain o lyfrau beb law yr un bwn. Yr unig
waitb arall o'i eiddo sydd yn Gymraeg yw * Traetbawd ar y Cyffel-

ybiaetbau a roddir yn yr Ysgrytbyrau i Dduw'r Tad,' yr bwn a gy-
hoeddwyd yn y ganrif bresennol. Bu farw Grorpb. 18, 1704, yn 64
oed.* Dywed Ivimey na atebodd Mr. Owen mo'r llyfr bwn o
eiddo Mr. Keacb ;f ond yn byn yr oedd yn oamgymmeryd.J

3. * Caniadau Edmund Prys.'§

4. 'Blodeugerdd—Llyfr Carolau, &e. Gan Tbos. Jones.'

Mwytbig. 1696.11

Dicbon mai ail neu drydydd argraffiad yw o'r * Cerdd-Lyfr.'**

5. *Brittannia. By W.Camden. Edited by Bisbop Gibson.'
London. 1696,

1697.

1. 'Tbe History of Wales. Comprebending tbe Lives and Suc-

cession of tbe Princes of Wales, from Cadwalader tbe last King,

to Lbewelyn tbe last Prince, of Britisb Blood. Witb a sbort Account

of tbe Affairs of Wales, under tbe Kings of England. Written

originally in Britisb, byCaradoc of Lbancarvan ; and formerly pub-

lisbed in EngUsb by Dr. Powel. Now newly arranged and im-

proved by W. Wynne, A.M. and Fellow of Jesus-CoUedg, Oxon.

London: Printed by M. Clark, ff for tbe Autbor, and are to be
eold by R. Clawell, at tbe West end of St. Pauls. 1697.' [8vo.]

* Aubry's English Baptists, vol. iv. 268-313 ; Wilson's Dissenting Churches^

vol. iv. pp. 247-250.

t Ivimey's History of Baptism, vol. ii. 385.

t Gwel rhif 1, d.f. 1702.

§ Gwel rhif 2, d.f. 1C86,

II
Gwel rhif 1. Gall mai yr un yw rhif 1 hwnw a hwn, ac mai yr un yw rhif

3 yma a rhif 2, d.f. 1086.

** Sef rhif 3 a enwyd eisoes. Nid ydys wedi gweled hwnw, ua chael hysbys^

rwydd boddhaol oud am dano.

ft Y niae yn ddigon tebyg fod yr M. Clark hwn yn fah i Matthew Clarke»

M.A., yr hwn oedd yn enedigol o Lwydlo, yn sir y Mwythig, ac a drowyd allan

o'r wemidogaeth o Narborough, yn sir Leister, ar ddyfodiad Siarl u. Tr or*

Bedd.—Palmer's Calamy'a Noncon. Mem. vol. ii. p. 392, &o.
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Trydydd argrafTiad. William Wy^t^ ydoedd fab ieuangaf

Bobert Wynne, o'r Gorthowyn, yn sir I i ; frafodd ei ddysgeid-

iaeth yng Ngholog yr lesu, yn Khy ^
Cafodd oi ordoinio

gan Esgob Bangor. Bu farw yn 1704/yn 34 oed.f Claddwyd ef

ym Mangor.J

2. **A Walk through Wales in August, 1C97, By the Eov.

Kichard Warner, of Bath. '§

[Y nme hwn wetli ci gynamseru gan mhjntdd gyfan : gweler rhif 27, d.f.

1798 ; rhif 27, d.f. 1799 ; a rhif 7, d.f. 1800.]

3. f *Y Cywir Ddychwelwr.'

Y mae yn ei rhagflaenu, gan y cyfieithydd, *At fy nghyd-wladwr
anwjd y Cyniro,' a'r hwn a ddyweda, 'Yreiddotyn yr Arglwydd
B.E.' Yn ei ddiwodd ceir—*Y mae y Llyfr hwn ac amriw eraill

llyfrau cjinraeg iw cael i werth gan TJiomas Brewster ; tan lun y tri

Bibl yn yui-mul Pauls'—'This Book and several other Books in Welsh
are to be sold by Thomas Brewster at tho tliroo Bibles neer the West
end of Pauls Church-yard, London.'

[Rhif 7, d.f. 1657, yvr y gvaith hwn, ac yuuldcugys luai uiewn ainryfusedd
cafodd ei adgofnodi yma ; cauys nid yniddengys i argraftiad newj'dd o hono gael

gj'hoeddi y llwyddyn hon. Adargratfwyd ef yug Nghaerfyrddin yn y ti. 1727.

Gellir g^veled ei enw yn gytlawn d.f. 1057 ; cauys nid oes yma ond demyn

y cafodd ei adgofnodi yma ; cauys nid yniddengys i argraftiad newj'dd o hono gael

ei crvhoeddi y In
r g^vele<

cwta o hono.]

4. ['King Arthur, an Heroick Poem. By Richard Black-

more, M.D.'

London, 1697, folio.]

1698.

1

.

* Artemidorus—Gwir ddeongliad Breuddwydion. O gyfioith-

iad Thomas Jones,' Mwythig. 8plyg.

2. % * Yr A B C, nou Lyfr i ddysgu darllen Cymraog, at yr hwn
y chwanegwyd Catecism yr Eglwys.' Mwythig. 8plyg.

3. ' Attebion i'r hoU wag Esgusodion a wnao 11awer o bobl yn
erbyn dyfod i dderbyn y C^Tumun Bendigedig ; a cholledig gyflwr

y rhai a esgeulusant ddyfod i Swjiper yr Arglwydd. O gyfieithiad

Mr. Michael Jones, Deacon, Mab Michael Jones, Ficaro Eastyn,

sir FHint.' Llundain. Splyg.

Wrth ci enw Seisoneg, Hope^ y golwir y plwyf hwnw yn awr.
Yniddengys y l)u Michael Jones yn Ficer jt Hope o'r llwyddyn
1685 i 1705. Nid ydys yn gwybod dim ychwaneg am y mab.

Gwel rhif 1, d.f. 1574; a rhif 1. d.f. 1663.

+ Qentkvuins Magazim; 1691, 2ud i>art. Supplement, p. 1175.

t Lewis's Topographical History of Walts; E\'ans'a North WaUi.

§ Evangelical Magaanf, 1803, p. 627.
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4. * Duwiolder am Ddydd yr Arglwydd.*

5. 'The Adventurer, or an expedient first for composing all

dijfference between tlie partners of the mine Estate of Sir Carbery

Pryse, &c. Proposed by Sir Humphrey Mackworth.*

London, 1698, folio *

6. ^ *A short Review, with some Eemarks upon the union in the

late agreement in doctrine among the Dissenting Ministers.

London, Published byW. Marshal, at the Bible in Newgate. 169&J!

7. * Essay on the Value of the Mines late of Sir Carbery Price

(in Wales), writ for the Private Satisfaction of all the Partners.

By W. Waller, Gent. Steward of the said Mines. Privately

printed, 1698.'

Y mae yn rhoddi hanes cywrain am y Gwaith Plwm a'r Tawdd-
dai, yn yr Esgair Hir, a lleoedd ereill.

1699.

1. *Taith y Pererin: neu Siwrneu Dyn o'r Byd hwn ir Byd a
Ddaw, Dan gyffelybiaeth Breuddwyd. Yn yr hwn y dangosir, yn
gyntaf, y modd o'i gychwynfa Ef. Yn ail, ei siwrneu ddyrys

;
yn

drydydd, ei ddyfodiad o'r diwedd i'r Wlad ddymunol, Teyrnas

Nef. wneuthuriad John Bunyan, yn Saesnaeg: Y Llyfr hwn a

Argraphwyd yn Saesnaeg bumtheg o weithiau, Ac unwaith o'r

blaen yn gymraeg o gyfieuthiad Cymmysg ddwylo.f Hwn y'w'r

ail argraphiad yn gymraeg, ar Cyntaf o gyfieithiad Thomas.
Jones.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thomas Jones, mdc^lxxxxix.'

2, * Eglurhad byrr ar Gatechism yr Eglwys, ynghyd a thystiol-

aethau o'r Scrythyr Idn. gyfieithiad John Morgan.'

Llundain. Splyg.J

Gwel rhif 1, d.f. 1642 ; rhif 2, 3, d.f. 1649 ; rhif 2, d.f. 1660 ; rhif 3, d.f..

1670;arhif 11, d.f. 1693.

+ Gwel rhif 4, d.f. 1688.

t Rhoddwyd rliif 1 a 3, d.f. 1696; rhif 1, 2, 3, a 4, d.f. 1698; a rhif 1 a 2, dan.

y fiwyddyn hon, ar awdurdod Moses WiUiaras, ac fel y maeut ganddo ef

.
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3. *An Account of the Cardiganshire Mines, by William
Waller.'*

Cynnwysa yr uchod barthlen o'r rhan hono o sir Aberteifi, lie yr
oedd y mwngloddiau porthynol i lywodraotliw^T CwTiipoini Antur-
iaethwyr Mwiiau Lloogr. Y mao ynddo g^TilIim o Fwlch yr Esgair

Hir, Bwlch Caninop:, Cwm Symlog, Coginan, Bryn Pica, Cwm
Erfin, Pen Craig L)du, Ystum Tuon, a 'mwn^'-luwcld iiowydd*

Cwm Ystwyth.f

4. ^ ' Cydyramaith yr Eglwyswr yn jTuwolod 4'r Claf, &c. A
gyfieithwyd allan o'r chweched argraphiad yn Saesonaeg, gan E.

Jones, o Lanfrewig.

Argraj)hwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Richard
Lathrop, gwo^th^\T Llyfrau.'

Tebygol y dyleisai hwn fod swm o flynyddoedd yn ddiweddarach,
tua'r 11. 1740, os yr un yw LathropJ y gwertliwr llyfrau hwn &
Lathrop a argraffodd rai llyfrau m4n CjTnraeg tua'r flwyddyn hono

;

er y gallasent fod yn dad a mab. Llanmerowig, ger y Drof Newydd,
yw y lie a gamenwir yma yn Lanfrewig. Cafodd y Parch. Edward
Jones ficeriaeth Nantglyn yn 1625, o'r Uo y deohvyd ef; ond
cafodd fywoliaeth y lie hwn yn 1635, gan yr Esgob Owen.

5. * The Paraselene dismantled of her Cloud, or, Baxterianism

Barfac'd, Drawn from a Literal Transcript of Mr. Baxter's, And
the Judgment of Others, In the most Radical Doctrines of Faith

;

compar'd with those of the Orthodox, both Conformist and Noncon-

formist ; and transferr'd over by way of Test, imto the Papist and

and Quaker. By Thomas Edwards, Esq.

London, Printed, and sold by Will. Marshal at the Bible in

Grace-Church-street, 1699.'

Llyfryn 4plyg yw hwn. Yr awdwr, T. Edwards, ydoedd o'r

Rhual, yn sir Fflint. Y mao y gwaith yn llyfr mawr o tua 450 o
dudalcnau pedwarplj'g bychan jt oos hono. Nid oes dim O^nuroig
ynddo, ond bod >t awdwr yn Oymro, oddi eithr dau air ya yr
* Epitaph ' canlynol a wnai yr awdwr i Mr. Baxter :

—

* Jiaxtor farewel /^ Hen-Fydd's Epitome,
Rome'*« Vatican and Conclatfi fell in thee

;

St. Omers mourn ! for thy Disciples will

By this find lesser Grist come to thy Jfill.

* (Jwel rhif 1. a.f. 1G42 ; rhif 2, .3, d.f. 1G49 ; rhif 2, d.f. 1660 ; rhif 3, d.f.

1670 ; rhif 11, d.f. 1093 : a rhif 6. d.f. 1698.

t Meyrick's HiMory of Cardigatuhirf.

t [Argraffodd ' R. Uthron ' y llyfr 'Tnigaredda Bam' (rli»f U d.i. Uk>lu
yu y Mwythig yn 1687, deuddeng lulyuodd cyn yr amaer a gofnodir ynia.]

§ Romish FiiUh.
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To say no more, write on his Tomh, Sere lies

The Memoir of Self-Inconsistencies :

Or ratJier thus, Papal Conformity,

Hid under Reformation here doth lie.''—Page 223.

6. ^ ' Memoirs, of Lieut. General Ludlow, with original papers

and many curious particulars relative to the fights at Monmouth,

Pembroke, Hereford, and other places in East Wales. In 3

Volumes.

Switzerlant, Printed at Vevay, in the Canton of Bern, 1699.'

Argraffwyd y gwaith hwn ar y cyfandir, rhag cospedigaeth, yr
hyn a gymmerasai le ped hargraffesid ef yn nheyrnas Lloegr.

7. 'Edwardii Liuidii apud Oxonienses Cimeliarchae Ashmoleani

Lithophylacii Britannici Ichnographia. Sive Lapidum alionimque

Possilium Britannicorum singulari figura insignium; quotquot

hactenus vel ipse invenit vel ab amicis accepit, Distributio Classica

:

Scrinii sui lapidarii Eepertorium cum locis singulorum natalibtts

exhibens. Additis rariorum aliquot figuris sere incisis; cum
Epistolis ad Clarissimos Viros de quibusdam circa marina Fossilia

& Stirpes minerales prsesertim notandis.

Londini Ex Officina M.C. 1699.'

Cant ac ugain o lyfrau a argraffwyd o hono, ar draul amryw
foneddigion. Awdwr yr ^Archceoloffia Britannica^ ydoedd yr E. Llwyd
hwn.*

1700.

1. * Trefn a Defosiwn beunyddiol. gyfieithiad N. E. A.M.*

Llundain. 8plyg.

2. * Cyngor y Bugail iV Braidd, &c.*

Llundain. 8plyg.

3. 'Arweiniwr Cartrefol i'r iawn i'r buddiol Dderbyniad o

Swpper yr Arglwydd, ym mha un hefyd y mae'r ffordd a'r modd o

iechydwriaeth wedi eu gosod aUan yn fyrr, ac fel y bo hawdd eu

deall. Gan Theophilus Dorrington. gyfieithiad David

Maurice, D.D.'

Llundain. 8plyg.

4. ^ < Sail y Grefydd GristionogoL' Splyg.f

5. * Testament y Deuddeg Patriarch, sof meibion Jacob. A gyf-

ieithwyd allan o'r Groeg gan Eobert Grosthead, esgob Lincoln
;

* Owelrhif 4, d.f. 1707. [Ymddangosodd ail argraffiad yn y fl. 1760 dan

olygiad J. Iluddesford.J

+ Ef allai yr un yw hwn A rliif 11, d.f. 1653 ; rhoddwvd y rhif 1, 2, 3, a'r 4

liyn ar awdurdod Mr. M. Williauis, ac ercill, hcb eu gwelcd.



1700] Ll.YFUYDDIAETH T CYMRY. 265

ac allan o'i Oopi of a Gj-fioithwyd yn Ffrangeg ac yn Dwits gan

eraill, ac yn awr yn Gamboraog. Er Parch i ba un, i mae yn
'Scrifenedig yn y Brif Ysgol yn Cambridge ar Baremant Coppi o

hwn yn y Qroog. At yr hwn y chwaneg^wj'd Epistol Paul yr apostol

at y Laodicoaid. Hefyd ychydig ym mhertliynas Ikfarwolaeth Paul

yn Bhufaon dan Nero Cfesar.

Duflun ArgTftpbwj'd ac ar wcrtli gan Cadwalader EUis, yn y
Bala, yn sir Moirionydd. 1700.' 12plyg.

6. * Uyfr y Weddi Gyilredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau, &c.

Mwjthig Argraphwyd gan Thomas Jones. 1700.*

Y mae yn gyssylltodig ag of * Llyfr y Psalmau wedi ou cyfioithu,

a'u cyfansoddi ar Fesur Cerdd yn Gymraeg. waith Edmund
Pry 8, Arch-diacon Meirionnydd.

Argraphwyd yn y Mw^thig gan Thomas Jones. 1700.*

7. ^ ' Cynghorion Tad i'w Fab.'

Dywedir mai yr awdwr ydoedd Tlonry Evans, o Fedwellty,
Mynwy, yr hwn a gyfriiid yn gryn fardd yn ei ddydd.*

8. ^ * Cydymmaith yr Eglwyswr yn ymweled a'r claf, yn cynnwys
yn i. Y modd nou wedd o jTQweled a'r claf. ii. Y drefh am yna-

weled a'r claf, allan o'r Llyfr Gweddi Gyffredin. iii. C}Tnmun y Claf.

iv. Rhai Gweddiau a Ifurfiau oraill. Gan mwyaf allan o scrifeniad-

au defosionawl rhai o'r Difeinyddion enwocaf o Eglwys Loegr,

ynghyd a Bodydd Public a Phrifat. gyfieithiad Edward Jones,

Llanafrewig.

Mwythig, Argraphwyd ac ar werth yno gan Thos. Durston.'

Ail argraffiad, os oodd y llall mor gynnar ; neu dichon mai hwn
yw y cyntaf, a hwnw yr ail neu y tryaydd.f

9. ^ * Cyfarwyddiadau i Fesurwyr.

Mwythig, Argraphwyd gan Thomas Durston.'

10. % * Yr Ymarfer o Dduwioldeb, yn cyfarwyddo Dyn i rodio fel

y rhyngo ef Fodd Duw. Yr hwn lyfr a osodwyd allan j-n Saoanaog

o waith y g^wir barchedig Dad yn Nuw Lewis Escob Bangor, ac a
gyfioithwyd yn gj-mraog o waith Row. Vaughano Gaorgai yn sir

* [Awdwr • Yr Hen Wr Dall a'r Angou,' rhif 19, d.f. 1781. Ond oe yrtm-
rhyw Henrv Evans ydoedd awd\»T y gwaith hwn, rhaid naill ai bod hwn
wedi ei osod gryn lawer yn rhy trvnnar. ai vnte nis ^all hwnw fud vr ar^Taffiad

cyntaf o'r • Hen Wr Dall.']

t Gwei rni: -t, a.i. IG99.

34
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Feirionydd, Wr Bonheddig, yn y flwyddyn o oed lesu 1620. Y
pummed argraphiad yn Gymraeg, wedi gwella llawer o gamyspeil-

iadau oedd yn yr Argraphadiau ereill.

Argraphwyd yn y Mwytliig, ac ar werth yno gan Thos. Durston.'*

11. *A familiar discourse, or dialogue, concerning the mine

Adventures, wherein Sir Humphrey Mackworth and other Welsh
Gentlemen were concerned. To which is prefixed " An abstract of

the present state of the Mines of Bwlch yr Yskair hir," ' &c.

London, 1700.

Y mae yn darlunio yn llawn y gweithiau plwm a chopr yn sir

Aberteifi, y gweithiau glo yn sir Forganwg, a'r gweithiau toddi yng
Nghastell Nedd, yng nghyd a'r amrywiol adeiladau a'r peiriannau
a ddefnyddid.

12. A list of Names of Mine Adventurers. Printed by Freeman
ColHns. 1700.'t

Dyma yr oil, a nodir isod, a ddeallais a gyhoeddwyd yn y ganrif
hon ar ddadl y mwngloddiau yn sir Aberteifi, tua dau gant o flyn-

yddau yn ol. Y maent yn brinion iawn ; ond y maent yn worth eu
cael i'r neb a deimlo chwaeth yn y cyfryw ymchwiliaeth.

13. * Help i Ddarllen yr Ysgrythur Gyssegr Lan, &c. "Wedi ei

gyfieithu i'r Gjmraeg allan o'r H611 Ddyledswydd Dyn (sef y
New^dd) Gan E. W. Gweinidog Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Stafford Prys, yn y Flwyddyn,
1700.'

Enw llawn E. "W. oedd Ellis Wynn.J Ym mhen tua dougain
mlynedd eto ceir E. W. arall, yr hwn oedd offeiriad duwiol iawn,
yng nghymmydogaeth Pont y Pwl, o ysbryd ac arferion Methodist-
aidd yn yr Eglwys Sefydledig cyn sefydlu Methodistiaeth. Bu farw
yn ieuanc.

14. ' Cyfammod Eglwysig, «S:c. Gan Lewis Davies. 1700.'

Gweinidog YmneiUduol yn Ty'r Dwncyn, ger Mynydd Bach,
Morganwg, ydoedd Mr. L. Davies.

1701.
1. 'Catecism y Gymmanfa,' &c. Llundain.

• Gwel rhif 1, d.f. 1630 ; rliif 2, d.f. 1656 ; rliif 4, d.f. 1675 ; a rliif 2, d.f.

1685.

t Gwel rhif d.f. 1G42 ; rhif 2, 3, d.f. 1649 ; rhif 2, d.f. 1660 ; rhif 3, d.f.

1670 ; rhif 11, d.f. 1693, rhif 6, d.f. 1698, rhif 3, d.f. 1()99 ; a'r rhif 12, 23, y
flwyddyn hou.—Gwel liefyd Meyrick's Histonj of (Jard'Kjitnshire.

X FY mae yr awdwr yii y lie hwn wedi dileu enw ' Edmund Williams,' a
gOBoa enw ' Ellis Wynn ' yn ei le ; ond y mae yn cyfiolylj^^l ^'*i ' Etlmund
Williams ' oedd llawn enw yr ofieiriad o gymmydogaeth Pont y Twl.]
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Dichon mai 'i)edwerydd argraffiad yw hwn o * Ej^wyddorion y
Grofydd Gristionogol,' o dan enw arall.* Y Parch. James Owen
ydoodd y cytiuitliydd.

2. * Catecism, &c. Bibl I. Lewis, &c.'t

3. * Bhcol Bucbedd Sanctaidd jm dangos y Moddion a'r Arfou i

ynuill pob QtAs, a Meddygiiiiaotli rhag p6b rliyw Boeliod, a Myfyr-

dodau cymmwynascar i wrth-wynebu p6b Profedigaeth. Yugh>^d &

Gwoddiau yn cyiinwys Hull Ddylodswydd Cristion. A'r Rhannau
o Ddyfosi\^ii wodi eu cynimwj'so at bob Achosion, a'u cyfansoddi at

bob Angenrheidiau. Gan Jer. Taylor, D.D. O'r deunawfed Ar-

graphiad yn Saosonaog.

Argrapliwyd yn Llundain 1701.' [8plyg.]

Y mao yn ei ragflaenn gyflwyniadj * I'r ParcbediccafDdd yn GlirJst,

llumphroy, Arglwydd Escob Bangor, '§ a rliagj^madrodd at yr
* Anwyl gariadus Gymro,' jTig ngwir arddull awdwr y *Bardd
r'wsj^''.' Yn y rhagjTuadi'odd y mao yn. crybwyll am yr amryw
lytVuu a ddaethont trwy y wasg G}Tnreig yn flaenorol, * heblaw'r
BiDL brenliin y llyfrau—amryw lyfrau dd eraill megis yn ewyddog-
ion tan hwnnw, rhai i'tli ddyfyn, rhai i'th helpu, rhai i'th ddenu i'r

Daith nefol, i'r unic Waith angenrlieidiol hwn.' Yna chwanega,
* Ac er godidoccod pob un o'r Llyfrau Cymraeg yn ei Le a*i

Swydd briuwd ; otto mi a ryfy^vm orchymmyn i ti dri'n enwediccaf
611, megis o 16s cyffrodinach ac anglionrlieitiacli na'r Uoill i gyd.
Oher\\ydd at Waith Iecliyd\\Tiaeth a phob gorchw^d arall, mae
tri pheth jti angenrheidiol e}Ti yr 61 byth i ben ; Yn 1. rhaid i ti tcyhod

bcth yic'r gwaiih^ at hynny mao Llyfr Uoll Ddyledswydd I)yn yn
odiaoth i yspysu i ti'r cwbl a ofynnir gennit ; Yn 2. rhaid i ti ymroi
yn hoUaicl i gychwyn ac i ganlyn ar y yivaith, ac at hyn y daoth Llyfr

y Itesolusion yn unswydd i roi cwbl o'tli fryd a'tli fwriad ar wasan-
aothu Duw ; Ac Yn 3. cyn yr olecli byth yn wcithiwr hwylus rhaid
i ti gael y Moddion a'r Arfeu a Mi'snraer gtvaith, ac am y rheiny odid
oes un drj'sorfa gyfoothoccach a llownach na'r llyfran /ncn.*

Yn canl}Ti y mao onglynion * At Gytieithydd lUu^ol Buth. Sauct.,*

gan * Edm. Prys, ficar Clyuog fawr yn Arfou ;* ac yn Lladin gan

Owcl xhif 4. d.f. 1064 ; rhif 1, d.f. 1679 ; a rhif 3, d.f. 1693.

t Khoddwyd y rhif 1 a 2 hjii ar aw ' vn ntill Mr. Moses Williama.
[Fcl hyii y saif vr crthvgl hon (2) jnig /• Moaea Williams, rhifiW;

—

* Catecism k Bil>l. T. Lewis, & lieveml^c, t!c UoUdon;' beth byiug a olygai yr
awdwr h>*'nw wrth y fath gofmxl.]

X Y mac y cytlwjaiiad hwii yu llawu ya y Gicyliedt/dd am Fai, 1834, t. 139.

§ YresffobhwnydiHMld IT uiniilirf v TTumphreys. D.D.. vrliwn ih.M fab i

Richard Humphreys, > 1 nu-th, j,ni vna
auwvd vn ir>4.S. <'at' .H-mmwalh >in

Wcilil."^-
•

I

pan yii

8\'mmiiiiA_, V. V. i Uv.^w, ....... ..V ^, .... .... „ ,.. .,,^. >,. „i UV.U.—i.v>M» b

Topographical History of Wait* ; Williams's Emintnt WtUhmrn.
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^ Fulco Pric(BU8i Llanlhjvmoe Paroehus Arvonensis ;'* ac *At Ddarllen-
ydd Eheol B. Sanct*^'^.' gan 'E.W.' ei Lun. Dywedir mai mab i Edmund
Prys, yr arcMdiacon, oedd * Fulco PricceuSf* neu Ffowc Prys, ac ef

allai mai mab arall iddo ydoedd, * Edm. Prys, ficar Clynog Fawr
yn Arfon.' Am yr awdwr,
Jeremy Taylor, D.D., mab ydoedd i eilliwr (gorchwyl ag yr oedd

llawfeddyginiaetk yn gyssylltedig ag ef y pryd byny) yng Ngbaer-
grawnt ; er ei fod yn deilliaw oddi wrtb deulu cyfoethog, un o ba
rai oedd y Dr. Eowland Taylor, yr bwn a ddyoddefodd ferthyrdod
yn amser y Frenines Mari. Q-anwyd Jeremy yn 1613. Cafodd ei

ddysgeidiaetb yn Ehydychain, f yng ngbyd a'i wneyd yn Gydymaith.
Cafodd befyd bersoniaetb Uppingbam, ynEutland, yn 163^, ac wedi
byny gwnaed efyn gapelwr i Siarl i ; ond gan i Siarl gael ei orcbfygu,

daetb Taylor yn wrtbddrycb erlidigaetb y Senedd, a chafodd ei

garcbaru am betb amser. Wedi ei ryddbad, efe a ffodd i G-ymru,
gyda Nicbolson, wedi byny esgob Caerloew, a Wyat, -vredi byny
prebendari Lincoln, lie y cawsant eu noddedu gan larll Carbery. Yn
y Gelli Aur, ger Llandeilo Fawr, yn sir Gaerfyrddin, y cafodd
Taylor locbes, lie y bu o'r fl. 1 647 i'r fl. 1658, ystod un flynedd ar ddeg.
Dywedir y cadwai ysgol tra y bu yno, mown pentref bycban ger
Haw, o'r enw Llanfibangel Aberbytbycb ; a djrwedir befyd mai tra

yr oedd yma y cyfansoddodd yr ^ Soly Living and Holy Dying ' =
* Ebeol Bucbedd Sanctaidd ' bwn, a llyfr da arall o'i eiddo a alwodd
* The Golden Grove,* yn ol enw palas ei noddwr, ac amrai ereill.

Ysgrifenodd luaws o lyfrau ereill, ond bwn a'r ' Contemplation on the

State o/ J/rtJw ' = * Ystyriaetbau ar Gyflwr Dyn,' yw yr oil a gyboedd-
wyd yn Gymraeg. Y mae coffadwriaetb Jeremy Taylor wedi ei an-
farwoli yn y gymmydogaetb ; canys gelwir y Uwybrau y cerddai yn
* Tfl;^?/or'« Zawes'=Heolau neu Lwybrau Taylor. Pan gafodd Siarl

II. ei wneyd yn frenin, efe a'i dyrcbafodd ef i esgobaetb Down a
Connor, yn Iwerddon, i'r bon y cafodd ei gyssegru ynlonawr, 1661.

Bu farw, Awst 13, 1667, yn 55 mlwydd oed.J

4. * Blaenor i Gristion yn ei arwain ef at y petbau a ddylai ef eu

credu, gwneutbur, a'u gobeitbio. At ddiwedd pa un y dodwyd
Gweddiau i'w barferu ar amryw acbosion. gyf. Job. Williams,
A.M. Person Llanfrotbeu.'

Llundain. 8plyg.

Dywedir mai yng Ngwylan, ger Maentwrog, yr oedd Mr. Wil-
liams yn anneddu, ac felly o fewn cyrbaedd eglwys ei blwyf, er

mewn plwyf cymmydogaothol.

6. K ' Summary View of the Articles against the Bishop of St,

David's.*

Yr esgob . hwn oedd y Dr. Thomas Watson. Yr achos cwyn yn

* H.y.'Ffowc Prys, o blwyf Llanllyfni, yn Arfon.

t [Ywa Ngholeg Caius yng Ngliaergrawnt y derb^Tiiodd ei ddysg, ac vn y
BrifysgoT liuiio vr yniratldiodcl yn Athraw y (.^clfyddydau ; ond ymsefydlodd

"Wedi hyny yn Rhydychaiu, a chafodd gyuiuuodoriacth yuo.]

t Penny Cyclopccdia ; Jonea's Chiist. Biog, Diet.
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orbyn yr esgob oodd, darfod iddo, wodi cymmeryd Ihv o ffyddlondeb
i William iir, ddangos oi him yii fwy ll'afriol i lago ; ac hefyd am
Simoniaeth (dorbyn arian am leoodd nou fywoliaothau eglwysig).

Culodd oi ddiawyddo yn y llwyddyn 1697, wodi tair bl^Tiedd o ym-
gyfreithio. Ef allai y dylasid dodi y llyfr hwn ychydig yn gyimarach.

6. 'Britannia, with Improvements and Continuation to the present

Time. By W. Camden. 1701.'

1702.

1. % *Yehwaneg o Eglurhad am Fedydd* Plant bychain, neu

Atob i wrthresymau Mr. Koach a Mr. Narcot yn erbyn Bedydd
Plant, ac amddeffyniad o'r rhesymau tros eu bedyddio hwynt,' &c.

12plyg.

Tra thebyg mai gwaith Mr. James Owen yw hwn. Nid ydys yn
sicr o'i amseriad, gan nad oedd yr wyneb-ddalen yn gyssylltedig 4'r

copi a wulais. Pa fodd byuag, terfyna Mr. Owen, ei ' At y I)ar-

llenydd,' *Amwythig, Mawrth 26ain, 1701.' Dywed Mr. Ivimey,
na atebodd Mr. Owen mo lyfr Mr. Keach, sef * Goleuni wedi tori

allan yng Nghymru ;' ond dongys hyn ei fod yn camgymmeryd.f

2. ^ * Godidowgrwydd Rhinwedd, ac efifaith yr Efengyl.*

Mwythig. 8plyg.

3. * Cynffwrdd i'r Gwan Gristion, neu'r Gorsen ysig. Gan
Da'fydd Maurice, D.D., & Dorrington.' Rhydychain. 8plyg.

Dyna fol y cofrestra Moses Williams ef ; ond y mae yn dra thebj^g

mai Theophilus Dorrington oedd yr awdwr, ac mai y cytieithydd

ydoedd y l)r. Dafydd Maurice. J

Yr oedd y Dr. D. Maurice yn berson Abergele' a Llanarmon,
ac yn dal probendariaeth y Faenol yn eglwys esgobawl Llanelwy.
Bu farw yn 1702, yn 76 oed.

4. * The History of "Wales ; Comprehending the Lives and
Succession of the Princes of Wales, from Cadwaladr the last King
tc Llewelyn, the last Prince of the British Blood. With a short

account of the Affairs of Wales, under the Kings of England.

Written originally in British by Caradoc of Lhancarvan; and
formerly published in English by Dr. Powell. Now newly aug-

mented and improved by W. Wynne, A.M. and Fellow of Josus-

Colledge, Oxon. To which is added a Map of Wales by J. Sellers.

London : Printed for John Senner, oiK)site to the South Porticx)

of St. Clement's Clum^h in the Strand. 1702.'

* ['/y//r/«/ pl.int bvchaiu ' a ddywedir yas ygfiofrestr Moaes WiUiams, yn
ol fel yr adai'gratrwyil hi yn y OwyUcdi/dd, ix. J

t Ivimey's History of Bapfi«m^ vol. ii. p. 385.

:;: Gwol hefyd rhif 3, d.f. 1700.
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Y pedwerydd argraffiad.*' Y mae yr argraffiad uchod yn ddiffyg-

iol o'r dernyn rliagorol liwnw a elwir * Winning of the Lordship of
Glamorgan or Morganwg out of Welshmen s hands,' yr liwii a roddwyd
i'r Dr. Powel gan Mrs. Blanch. Parry, wedi ei ysgrifenu gan Syr
Edward Stradling.

5. 'A large Eeview of the Summary View of the articles against

the Bishop of St. David's. 'f

6. * Gloria Camhricse, or Speech of a Bold Briton against a Dutch

Prince of Wales.' 1702.

Y ^Bold J?nYow ' ydoedd yr Anrhydeddus Bobert Price. Yr
araeth hon ydoedd yn erbyn gwaith y brenin, "William iii, yn rhoddi
rhyw diroedd o eiddo y goron—o ddeutu gwerth chwe' mil o bunnau
yn y llwyddyn—yn sir Ddinbych, i Ddug Portland, yr hwn oedd
Ddwtsman, ac a ddaethai trosodd i Loegr gyda'r brenin, y Tywysog
Orange. J

[Y mae cyfieithiad o'r Araeth hon, neu o leiaf, o ran o lioni, yn y Greal, rhif

6, t. 247 ; ac adgyhoeddwyd yr unrhyw yn y Gwyliedydd, xi. 201.]

7. * A Short Narrative of the Proceedings against the Bishop of

St. David's.

London, Printed in the Year 1702.'

1703.

1. * Hymnau Sacramentaidd 'Scrythyrol. Q-anT. B., s.y. Thomas
Baddy.' Llundain. 8plyg.§

2. * Pasg y Cristion, neu Wledd yr Eglwys, &c. Gan Tho.

Doolittel, A.M. Wedi ei gymreigio gan T. B. yr hwn a chwan-

egodd chwech o Hymnau i'w canu ar ol derbyn y Cymmun.

Argraphwyd yn Llundain. 1703.'

[Am enw y llyfr hwn yn gyfla-wai, gweler rhif 3, d.f. 1739. Yr wyf yn
meddwl mai camsyniad Moses Williams, yr hwn a ddilynwyd gan ein hawdwr,
oedd gosod y gwaith hwn dan y llwyddyn hon ; a'm tyb yw mai argrafliad

1739 yw y cyntaf o hono. Y mae cyfargraff cyflawn o hwuw yn awr o'm
blaen, ac nid oes ynddo yn un man mo'r awgrym Ueiaf mai adargraltiad ydyw.
Prin y mae achos crybwyll fod llawer o bethau aughywir i'w cael yng Ngkof-
rentr y llafurus, y dysgedig, a'r gwladgar Moses WUhams. Argrailiad 1739 sy

gyfrol Splyg o 212 tudalen.j

Thomas Baddy oedd weinidog yr Ymnoillduwyr yn nhref Din-

bycli. Nid oos noniawr o goffa am dauo of gan haueswyr crofyddol

Oymru. Daeth yno tua'r llwyddyn 1693. Deallir oi fod yn wr

* Gwel rhif 1, d.f. 1584 ; rhif 1, d.f. 1663 ; a rhif 1, d.f. 1697.

t Gwel rhif 5, d.f. 1701.

t Macaulay's History of England.

§ Yn ol Moses Williftm*.
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bonod' Mu cryn lawcr o dda y Lyd ! \roo(ld

hcfydy ^ .<,^aidd. Dywodir}Tarlerai \s udynau
arian am oi sodlau, yr hyn a dramgwyddai rai o'i \<;) icilliou, am y
tyl)iont oi fod yn cydymli'iirlio gormod a dull pvyv muwr yr oes.

Pan ddoallodd liyn, dywododd, * fod yn ddrwg iawn ganddo ou bod
yn rhoddi on calonau i llino o bloj^id yr hyn a roddai efo am Bodlau

oi draod.* Digon tobyg iddo fod yno hyd ei farwolaoth. Mr. Pugh,
mab yng nghyfraith Mr. Baddy, yr liwu oedd fasnachwr yn y drof,

a roddodd y tir i adoiladu y capol ymneillduaidd y tro cyntaf, yn
1 742, Ho lu'lyd y saif yr addoldy i)rosonnol.* Y mao yn cael oi onwi yu
owyllysy Dr. Uauiol Williams, fol un o'r rliai cyntaf i dderbyn elw a
budd oddi wrth woddill otifeddiaeth liolaotli y gwr da hwnw, tra

y byddai jti woinidog yn Ninbych.f Y mae banes am dano, iddo

f_yTiod i'w lyfrfa, a tlira yr oedd yno jti darllon neu yn ysgrifenu, efe

a glywai ryw un y tu ol iddo yn chworthin ac yn ysgyruygu arno,

yr liyn a barodd iddo sefyll poth—fol yn wir y gallasai. Efe a
ddaotli drachefn, a'r pryd lij'ny efe a ysgrifenodd ar ddemyn o
bapyr, yr Ysgrythyr ddiafol-ghvyfawl bono, 1 loan iii. 8 :

—
* I hynyr

3'mddungosodd Mab Duw, fol y dattodai weithrodoedd diafol ;' ac a'i

daliodd y tu ol oddi \7rtl10, pan y peidiodd y cliwortliin am byth :

canys yr oedd yn air gofidus i ddiafol gwatwarus, ac yn ddigon i'w

losgiiu. A buasai yn ei lesgiiu yn fwy fyth, pe buasai yn dangos
iddo la^o ii. 12:—*Y mae y cythreuliaid yn credu ac yn crynu.'

Ond fo gafodd ddigon am unwaith.| Bu gauddo rywboth i'w wneyd
d chyhooddi llyfrau Cymreig o 1703 i 1728, hyd o fewn blwj'ddyn
i'w farwolaoth. Am y llyfr diweddaf y bu ganddo rywboth iV
wnoyd d'i gyhoeddiad, sofy 'Dwydaitli i Gaor8alom,'§ yr ysgrif-

enodd y llyth}T canljTiol, naill ai at Gyfoistoddfod y Drysorfa
Brosbytoraidd yn Llundain, ai at gyfieithwyr y llyfr hwnw, a'r cy-

hooddwyr ereill :

—

'Binlych, Jfawrth 12, 1727.

Syr,—Yr wyf yma yn anfon i chwi sampl o'r llythyren, A'r hon y
mao y llyfr i gael ei argraffu, os cydweliri wneyd A hi. Buaswn yn
anfon i fyny yn gynt, ond y mae y papyr a anfonasoch o'r fath faint

nr 'ill, fol na chymmor yr argraffydd ddim llai na 30s. y
b;i la argraffu mil o lyfrau porllaith ar y papyr hwnw. Ond
mi a gytunai« ag of fol hyn (os cydsynia y bonoddieion sy'n jnn-
drafferthu) : Fod iddo gaol 1 Op. am yr hoU waith. Bj-ad i'r papyr a
anfonasoch pan oi plygir, wuoyd 12i)lyg mor fawr ag unrhyw 8plyg
cyflVodin. Os boddhiint ar y llythyren yn y sampl hon, a'r pris, &c.,

yna gallant fyned ym mlaen. Byddwch cystal ag anfon gorchym-

• Morgan, Ifane^ YmncilUiuafthy.t. 632.

+ Calamy's Continuation, vol. ii. p. 991.

X Cambro-Briton, vol. ii. p. 277.

§ Gwel rhif 2, d.f. 1728.
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mynion a cliyfarwyddiadau pellach mor fuan ag y byddo yn gyf-
leus.

Wyf, eich. gwasanaetliwr gostyngedig,

Thos. Baddy/*

Yr oedd cynnulleidfa Mr. Baddy yn Ninbycli yn o 50 i 60. Yr
oedd Tin o honynt yn werth. o bedair i bum mil o bunnau ; tri yn
werth pum cant o bunnau bob un

; y gweddill yn fasnachwyr ac
amaetliwyr ; a dim un cardotyn. Yr oedd ganddynt 8 pleidlais dros

y sir, a 12 dros y dref. Bu farw yn 1729.f

3. * Cristionogrwydd yn gynnwys, (fee. Gan 0. Ellis.'

Llundain. 8plyg.

Cadwaladr Elis, o'r Bala, mae jm. debyg, yr bwn oedd lyfr-

wertbydd.J

4. * Agoriad yn agor y ffordd i bob Dealltwriaeth. cyffiredin i

wneutbur dosparthiad rbwng y Q-refydd y mae'r bobl a elwyr

Qwakers yn ei chyfaddeu, a'r Q-wyrdroeadau, Camosodiadau, a

drwg enllib eu bamryw wrtbwynebwyr
;
yn gystal ar eu Gwyddorion

a'u Harferion. Efog annogaeth. i bob Dyn i ystyried eu ffyrdd a'u

Crefydd, ac i ddycbwel yn brysur at yr Arglwydd.' Splyg.

5. * Na tbwng ddim.' Llundain. 12plyg.

6. * Q-weledigaethau y Bardd Cwsg. Gan Ellis Wynne.*
Llundain. I2plyg.

[Yn gywir, fel hyn :
—

' Gweledigaetheu y Bardd Cwsc. Y Rhann Gyntaf

.

Argraphwyd yn Llundain gan E. Powell, i'r Awdwr. 1703.' Ni cheir enw
* Ellis Wynne ' ar y rhagddalen, nac mewn un man arall o fewn y Uyfr. Gwel-
er yr ' Hysbysiad ' i'r argraffiadau mau (Caerfyrddin, 1853, a 1865, IGplyg).

Cyfrol fechan 24plyg, yn cynnwys 154 o dudalenau, yw yr argrafl&ad cyntaf ; ac
ni chynnwys dalen yr enw un gair ond a grybwyllir uchod.]

Ellis Wynn, enw yr hwn sydd eitbaf bysbys i holl Gymru,
ydoedd fab i Edward Wynn, yr hwn a briododd etifeddes y Las-
ynys, ger Harlech, yn sir Feirionydd, ac a anwyd yn y fl^vyddyn

1670-1. Nis gwyddys ym mha le y cafodd ei ddysgoidiaeth, ond
dywedir ei fod yn LL.B.§ Dichon y bwriadai unwaith fod yn gyf-

O Lawysgrif Mr. Baddjr ei hun yn Llyfrfa y Dr. Williams, yn Llundain.

inwysa y llythyr olysgnfen helaeth, yn achwyn ar iselder y weinidogaeth

ym mhlitli yr Ymneillduwyr yng Ngocledd Cymi-u—nad oedd y gweinidogion

ddeuent o'r Deheudir yn boblogaidd, o blegid eu llediaith ddelieuol—nad
idd V bobl vn eu deall. Y mae hefvd un gwr ieuanc tlawd o Gymro o sir

Cynnwysa y llythyr olysgnfen helaeth, yn achwyn ar iselder y weinidogaeth

1 gw
FHint i gael cynnorthwy o'r Drysorfa i gael addysg i'r weinidogaeth.

+ Allan o lawysgrif y Dr. John Evans, yn Llyfrfa Red Cross-street.

t Gwel rhif 5, d.f. 1700.

§ [Dywedir felly yn y rhestr o Awduron Cymrelg sydd yn gyssylltedig Si

Oeirlyfr Cymraeg lUchards : ond camsyniad y geirlyfrwr hwnw ydyw. Nid
oei un sail iddo unwaith fwriadu bod yn gyfreitniwr. ]
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roithiwr, ond o}Tnliollu'yd ef gan yr Jlsgob ITumphreys i jrmgjTn-

meryd &'r woinidojjjaotli offeiriadol, ot y dywedir nad oedd ganddo
nomawr o dueddiad at y swydd ; ao <?fo a'i dwbl urddodd (yn
ddirtcon ac oflbiriad) yr un dydd, ac a'i cyflwynodd i borsoniaeth

lilaiifair, gor oi gartrof. Cafodd hefyd borsoniaeth LI: i

' ., a
clmplaniaoth Llanbodr, ger Ilarlech, oil yn oi gymn\\ a'i

sir onodigol. Elb a gj-mmortli jii wraig, yn 1702, Lowry i.iwyd, o
TIafbd Lwyfog, yn sir Gaornarlbn, a bu iddynt bump o blant. i3u

farw yng Ngorphonaf, 1731, a chladdwyd of dan fwrdd yr allor yn
oglwys Llanlair, ger ilarloeh, yr 17fed o*r mis liwnw, yn C4 mlw3'dd
oed. O'i blant, ei fab liynaf William, a fu ynborson Llanaber, ger
Abermaw, i'r hwn y disj^ynodd etifoddiaeth Lasynys, a'r hon a
'vertliwyd gan ei wyr. Ei drydydd niab, Edward, a fu jm bersou
I'oiimorfa, yn sir Gaornarfon, ac yr oodd liwnw yn daid i'r Parch.
Jt)hn Wynne, person Llandrillo, jti Edeymion.* Ei brifwaith
ydoedd y llyfr Jiwn. Yr oedd Mr. Theophilus Jones, awdwr yr
'History of Breconsliire,' wedi bwriadu cyfieithu y llyfr hwn i'r

Seisonaeg ; ond bu farw cyn ei gyhoeddi, a jiha beth a ddaeth o'r

ysgrif nid ydys yn gwybod. Ond diclion nad oodd Mr. Jones wedi
gwoled gwaith Seisonaeg tra chyffelyb, yr hwn sy gyfieithiad o
waith Yspaenaidd un Don Quevedo. Ymao y tobygoliaeth yn fawr
yn wir—mor debyg, fel y cafodd Ellis Wynn ei gyhuddo o lenys-

beilio yn ei 'Fardd Cwsg,' nad yw yn awdwr gwreiddiol, m mai
cyiieithiad llythyrenol ydyw. Cymmerwj'd peth traffertli i'w cym-
liaru yn fanwl, ond ni fodrw^'d gwoled cjTnraaiut ag un ddosran gyf-
ieithedig, er bod y drj'chfeddyliau wedi eu mabwysiadu a'r iaith wedi
ei liefolycliu. Y mae y Seisonaeg yn c}Tinwy8 saith o weledigaethau

:

—
* The First Vision, of the Algouazil (or Catchpole) possest.' * The

Second Vision, of Death and her Empire.' * The Third Vision, of
tlio Last Judgment." * The Fourth Vision, of Loving Fools.' * The
Filth Vision, of the World.' 'The Sixth Vision, of Hell.' 'The
Seventh Vision, of Hell Eeformed.' Y mae gan y 'BarddCwsg*
yntau ei Viaion of the Worlds yn ei * Weledigaeth Cwi's y Byd ;' ei

Vision of Death and her Empire^ yn ei * Weledigaeth Angeu yn ei

Freninllys Isaf;' a'i Vision of Hell, yn ei * Weledip^aeth Utfem.' Y
maent yn gosod aUan jt un c5Tnmoriadau :

—
' Y Prydydd a'r Offeir-

iad ;' * Bradshaw,' 'Pontius Pilat,' 'Nero,' 'Caligula ;' ' Angeu Ofn,' ac
* Angeu Cariad;' ' Potecariaid,' a ' Witches;' a darlunir rhyw ofor-

goel^\'3T Pabaidd yn jTiiofyn y fTordd i Baradwj's, ac yn ei cliolli,

yn )T un gciriau gan y ddau, ac eto nid nior agos i'w gilydd ag
i fod yn gylioitliiad. Er mwyn dangos i'r darlleuwyr y tcliygol-

iaetli, rhoddir esarapl o un ddosran :

—

' Qt)ing further on, I was gotten into a Crowd of Taylors, that stood
up sneaking in a Comer, for tear of the Devils. At the first Door,
tliore were Seven Devils taking the Names of tlioso that came in,

and they ask'd me mine, and my Quality, and so they lot me paM.
But examining the Taylors, These Fellows (cry'd one of the Devils)
came in such shoals, as if Hell were made only for Taylors. How

• Williams's Eminent Welshmen ; Y Traethodydd ; Rhagjnnadrodd i'r Bardd
Cwsg, o olygiaeth y Parch D. S. Evans.

35
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many are they? (said anotlier) Answer was made, About a Hundred.
About a Hundred? They must be more than a Hundred, says t'other, if

ifthey be Taylors ; for they never come under a Thousand or Twelve
Hundred strong : And we have so many here already, I do not not
know where we shall 'stow them. Say the word, my Masters, Shall' s let

them in or no ? These poor Prichlice were damn'dly startled at

that, for fear they should not get in : But in the End, they had the

Favour to be admitted. Certainly, said I, these Folks are but in

an ill condition, when 'tis a Menace for the Devils themselves to

refuse to receive them : Thereupon a Huge Over-grown, Club-
footed, Crump-Shoulder'd Devil, threw them all into a deep Hole.
Seeing such a Monster of a Devil, I ask'd him, how he came to be
so deform'd : And he told me, he had spoil'd his Back with carrying

of Taylors : For, said he, I have been formerly made use of as a
Sumpter to fetch them ; but now of late they save me that labour,

and come so fast of themselves, that 'tis one Devil's work to dispose

of them. While the Word was yet speaking, there came another

Glut of them ; and I was fain to make way, that the Devil might
have Eoom to work in, who pil'd them up, and told me, they made
the best Fewel in Hell.'^

Digon yw hyna er dangos fod yn rhaid darfod i Ellis Wynn,
redeg i ysbryd y gwaith Seisonig (yn hytrach Yspaenig) hwn

;

canys cyfieithiad Seisonig ydyw o Yspaenaeg Don Francisco de
Quevedo. Yn lie Vintner yr Yspaenwr, y mae y * Bardd Cwsg ' yn
cymmeryd Tafarnwr ; ac felly yn ail foldio y cwbl i'w gyfaddasu i'r

Cymry a Chymraeg, gan gadw ei ddullwedd a'i iaith drwyddo, yn
hollol fel pe buasai yn wreiddiol. Y mae yr esiamplau ereill sydd
genym o eiddo Ellis Wynn, yn ei ragymadroddion i * Lyfr Gweddi
Gyffredin' 1710, ac i'r 'Bheol Buchedd Sanctaidd,' yn dangos fod

y dull dychymmygol barddonol yn eithaf naturiol iddo, yr hwn a
wnai iddo yn ebrwydd yfed ysbryd beth bynag a gaffai yn tueddu
i'r dull hwnw ; a'r hyn a brawf wirionedd yr hen ddiareb, * Fob
cyffelyb ymgais.'f

Ond dichon y gofyn rhyw rai, pwy oedd y Quevedo\iy^Ti, jv hwn y
dywedir i Ellis Wynn ei ddynwared yn ei 'Fardd Cwsg?'
Francisco Gomez de Quevedo y Villegas (canys dyna ei enw
yn Uawn) a anwyd ym Madrid, yn Yspaen, Medi, 1550. Yr oedd yn
doilliaw o deulu uchel yn y wlad. Buasai ei dad, Pedro de
Quevedo, yn ysgrifenydd i'r Ymherodres Mari, a'r Fronines Ann,
gwraig Philip ii. ; a'i fam. Donna Maria de Santibannez, yngngwas-
anaeth ystafell wely y frenines. Felly dygwyd Quevedo ieuanc i

fyny megys yn y .llys. Cafodd ddysgeidiaelh barotoawl i weinid-

ogaeth yr offeiriadaeth babaidd ; ond blinudd ar dduwinyddiaeth, er

iddo yn bymtheg oed gael ei raddio yn D.D., a throes ei efrydiaeth

at y gyfr'aith, moddyginiaeth, ac atlirouiaeth. blegid iddo glwyfo

gwrthwynebydd mewn omost yn achos merch a fynai y ddau ei

chad, bu gorfod iddo ffoi o'r wlad, ac i Naples yr aotli, lie y crocsawyd

ef gan y gweiuidog Yspaenaidd yn y llys hwnw. Cafodd ei garcharu

[ViBion of Hell, p. 161. Edit. 1708.]

t Reee's Biographical and Historical Description ofSouih Wales, p. 118.
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amrai wcithiau ar y dybiaoth o ysp^rifenu cableddau ar y Uywodraeth,

y rliai a hrofwyd o'r diwedd yii waitli rhyw fynach, a cliafodd yutau

©i ryddhau, ac adferyd iddo oi ystad, yr lion a drawsfoddiauuasid

gan y llywodraoth, o blogid, fol y tybid, ei fradwriaetli
;
yr lion, er

hyny, ui cliafodd ei hir fw'j'nliau, canys yr oodd wedi dinystrio ei

iechyd trwy ei garchariad, fel y bu farw Medi 8fed, 1G45, yn 65

oed. Ysgrifouodil lawer o woithiau barddonol a rhyddioithol ; end
©i SuenoSj ueu AVeU'digaethau, yw y rliai mwyaf poblogaidd, y
rhai ydynt ainrywiol iliig-woledigaetliau o'r byd arall, Ilo y mae yn
gosod allan ddiwedd gwageddau bydol, a'r cospedigaothau a ddeuant
am drosoddau. Y mae yn dangos gwybodaeth helaeth o'r natur

ddynol. Cylieithwyd hwynt yn fiian i aiiirai ieithoedd, ac yn 1668,

ymddangosasant gyntaf yn y Seisouaeg, o gytieithiad Syr Roger
I'Estrange ; ac mor boblogaidd oeddynt fel y daeth yr unfed argraff-

iad ar ddeg allau yn 1715; ac argraffiadau a chylieithiad newj'dd

droiau wedi liyny. Y mae ei holl waitli yn Yspaeneg yn 1 1 cyfrol,

er nad ymddeugys i'r ugeinfed ran o'i gyfansoddiadau ddianc

heb eu dinystrio.*

7. ^ * Ymadrodd Gweddaidd ynghylch Diwedd y Byd Neu
Tueddiad at yr amser a digwyddo Dydd y Farn Yn Cynwys hef^^d

Mw^ na dau cant o Englynion Duwiol ; o erfyniad am drugaredd.

Yn 61 dosparth y Prif-Feirdd, wedi i'r Pof-feirdd rhag eu Ilygru,

eu rlioi allan mewn Cerdd i'w cadw mewn parch.

Argraphwyd yu y Mwythig, Ac ar werth yno, gan Thomas Jones,
yn ei Dy of, yn yr Hwylfa a elwir, mr. Hill's Lane.*

[Nid oes wrtho nac enw yr awdwr na dyddiad; cynnwya 64 o dndalenau ISplyg.]

Y mae i hwn ragymadrodd * At y Darllenwr,* gan Thomas Jones,
lie y dywed— < Yn y llwyddyn o oed lesu 1700. Gwr bonheddig o
Sir Ddinb^ch (sef Mr. William Anw^-l) a roddodd y Coppi yn
yscrifen o Law deg i mi, iw Argrapliu os gwelwn i yn dda ; Ac a
ddywedodd wrthif ei gael ef ymhlas Sr. Richard AVynn (sef

Yngw5"dyr yn Sir Ddinbych) ar ol marw Sr. Richard Wynn. Ond
ni wyddeu ef pwy oedd yr Awdwr, na plia bryd yr yscrifonn^v^-d ef.

Nid oedd mo honw'r Awdwr wrth y Gwaith, na'r amser \ ^>n-

wyd ef chwaith ; Ac ni fodrais if etto wybod pwy a'i hys_ Id

;

Cud am yr niiLser yr yscrifenwyd ef, yr ydwyf yu deall with yr hyn
a ddarlienais ynddo, (nc a oUwch chwitheu ddarllaiu yn y tu
diweddaf or ail ddalon o hono) ei yscrifennu ef ar ol marw y Fren-
hines Elizabeth o fcndigodig gotfadwriaeth.' Maint y Uyfr yw 24
tudalon 12plyg. Y mao ynddo, heb law rhyddiaith, 1101 o ' Englyn-
ion Erfyniad am Drugaredd.'

8. ^ < Ymddyddan rhwng hen Dd}Ti dall a'r Angau.' Mwythig.
Splyg.f

• Penny Cydoi><i i r

t Dilymvyd Mr. Moses Williams, gaii mu\;u mi y riustr iioii.
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9. ^ * Extraordinary use of the Articles exhibited against the

Bishop of St. David's further cleared and made plain. 1703.'*

10. ' The Life of John Williams, Ld Keeper of the Great Seal,

Bishop of Lincoln, and ABp. of York, In the Reigns of King
James, and King Charles the First. Wherein are related

several Occurrences of those Times both in Church and State. With
an Appendix, giving a just Account of his Benefactions to St. John's

College in Cambridge. ByAmbr. Philips, Fellow of the same

College. The Second Edition.

Cambridge, Printed for A. Eoper at the Black Boy; and R.
Basset at the Miter in Fieetstreet. 1703.'

11. * Letter to the Arch-Deacons and the rest of the Clergy of the

Diocess of St. David'. By the Archb. of Canterbury. 1703.'

Pwnc y llythyr yw y personiaid tlodion gyda dim ond 30^. y
flwyddyn yn y sir hon.

12. ^ * Amores Britannici. Epistles heroic and gallant, from

Henry ii. to Rosamond, King John to Matilda, Queen Catherine to

Owen Tudor, and Owen Tudor to Queen Catherine. 1703.'

1704.

1. Annogaeth i gymmuno yn fynych, yn y Sacrament Sanctaidd

o Swpper yr Arglwydd. Gan ei Ras John, gynt Arglwydd Arch-

Escob Canterburi. A gyfieithwyd i'r Gamberaeg allan o'r pymtheg-

fed Argraphiad yn Saesonaeg.

Argraphwyd yn Llundain. 1704.*

Yr awdwr hwn, John Tillotson, D.D., archesgob Caergaint,

oedd fab i frethynwr yn Sowerby, yn sir Gaerefrog, ac a anwyd yn
1630. Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth ym mhlith y Puritaniaid,

ac wedyn yng Nghaergrawnt, He y daeth yn gydymaith o'i goleg.

Yn 1664, dowiswyd ef yn bregethwr i Gyfreithdy Lincoln, ac yn
ddarHthwr St. Lawrens. Yn 1679 daeth yn adnabyddus d Siarl,

larll (wedi hyny Dug) y Mwythig, a'r hwn, trwy ei ddull hynaws, a
droes efoddi wrth Babyddiaeth. Yn 1683, ymwelodd ag Arglwydd
Russoll, pan ydoedd dan gondemuiad, a gweinyddodd iddo yn ei

fynydau olaf ar ei ddionyddiad, yr hyn, yng nghyd d rhai ymddyg-
iadau gwladyddol ereill, a'i hynododd fol Chwig cryf ym mhlith
pleidiau gwladyddol yr oes. Yn 1689, gwnaed of jn ddoon a
plirebendari St. Paul. Yn 1691, onwyd of yn archesgob Caergaint,

ao ar yr un pryd cafodd ei dyngu yn un o'r dirgol-gynghor, i lyw-
odraoth William iii. a Mari. Yn 1694, cafodd orgyd o'r parlys,

o'r hyn y bu farw Tach 22fed, yn 65 ml. oed. Yr oedd y pregetliwr

* Gwel rhif 6, d.f. 1701 ; a rhif 5, d.f. 1702.
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mwyaf jxjbloj^aidJ yn oi ous. Y mao oi waitli yii (lair cyfrol fawr

uuply^, y rliui a j^yhooddwyd gau oi woddw wodi ei farwolaeth ; ac

y iiiaoiit hofyd yn },'yfrolau Bplyg, ac uu aripaliiad yn gyfrolau

bycliaiu Uogoll, yu Uuuwa o uifor, o ddeutu 24plyg.*

2. * Atoofiad o*r Scrythyr ; nou, Holiadau ac Attobion : Ynghyd

a'u Profiadau Allan o'r Scrytliyr Lan.

Argraphwyd yn y Mw^thig, 1704. Ac ar werthyno GanThomajs
Jonea.'

3. * Cynunorth i*r Cristion a Chyfarwyddiad i*r Gwr leuangc : Yn
Cynnvrys, I. nyfforddiadau Athrawiaethol er iawn hyfforddi oi

Farnodigaeth. II. Cyfarwyddiadau buddiol }ti dangos pa fodd i

dreulio oi hoU fywyd. III. Cynghorion Neillduol yn dangos pa

fodd i dreulio pob diwrnod. Mown Porthynas i'w 1. Weitliredoedd

Naturiol. 2. Gorchwylion Moesol. 3. Difyrrwch angenreidiol. 4.

Dylodswyddau Crofyddol. Yn fwy Neillduol, Yngliylch 1 Gweddi

Gylioeddus. 2 Douluaidd. 3 a Dirgel. Darlleniad a Gwrandawiad

y Gair. Derbynniad Svsq^per yr- Arglwydd. Gan W. Burkitt,

Gynt M.A. o Pombrook Hall yng Ilaorgrawnt, ac yr Awrlion

Vicar o Dedliam yn Essex, wedi ei Gyfioutliu i'r gj-niraeg er lies i'r

Cymru.

Argrapliwj'd yn y Mwytliig gan Thomas Jones, 1704.'

Y uiae yr hysbysiad canlynol, yn y ddwy iaitli, ar-gefn dalen y
rliagymadrodd :

—

* Cylieuthad, ac Argraphiad y Llyfr hwn, A Llyfr Arall a Ar-

graplnvyd yn ddiweddar (o waitli Mr. Ellis) a olwir Cristionogaeth

yu Gynnwysjf A ddibenwyd yn fwyaf ar draul neu Gost Mrs. M.
Crowthor, Saesnes Fonlieddig, Ac liefyd drwy helaetli Gyd-roddiad
Mr. Caleb D'Avenant o Gaer-Frangon.'

Diwodd y rliagymadrodd a amserir *Ebrill 25, 1704.'

William BiriiKiTT, A.C., a anwyd yn Ffletcham, yn sir North-
ampton, yn 1650, ac a fu farw 1703. Yst3Tid ef yn ddyu duwiol a
haoifrydig, ac ysgrifeuodd aiiiryw lyfrau, liob law Esboniad ar y
Tt'stunieiit Newydd, yr liwn sydd er ys blynyddau bellach wedi ei
gylioeddi yn Gymraeg.J

4. 'Amddiffyniad byrr dros y bobl (mewn gwawd) a dwir
Quakers. Gan AV. Chandler, A. Pyott, John Hughes, ac eraill.'

Llundain. 12plyg.

• Stephen Jones's yew Bktgtxipldcal Dictionary.

t Gwel rhif 3, d.f. 1703.

X Juuc»'8 B'uMjraphkal Dictionanj.
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5. ' Gwyddorion y Gwirionedd, neu y pethau liynny yngliylch

athrawiaeth ac addoliad y sicr Gredir ac a dderbynnir gan y bobl a

elwir Quackers, &c. Gan Jo. Crook.' Splyg.

6. * Cyngor Difrifol i Geidwaid Tai i osod i fymi Addoliad Duw
yn eu Teuluoedd. Gyda Gweddiau Beunyddiol i'w harferu Fore a

Hwyr.

Argraphwyd jn Llundain. 1704.'

Yr awdwr, meddai Moses Williams, ydoedd George Lewis, fiear

Abergwili.*

7. * Bloedd-nad Ofnadwy, Yr udcom diweddaf Neu Ail-ddyfodiad

Christ i farnu'r Byd ; ar wedd Pregetb. Yngbyd a rhai Caniadau

deunyddiol i annercb y Cymru. Ac Hyfforddiad i'r anUytbrenog i

ddysgu darllen Cymraeg. "Waitb John Morgan, Ficar Aber-

Conwy.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, Ac ar wertb jno gan Tbomas Jones.

1704.' [18plyg.]

8. 'Bucbeddau'r Apostolion a'r Efengylwyr A gasglwyd allau

o'r Ysgrythur-Lan ac o Ysgrifeniadau'r Atbrawon Goreu. Gan
E. S,t Person Bettws Gwerfil Gocb.

Argrapbwyd j^n y Mwytbig gan Tbos. Jones 1704.' [16plyg.]

Ar ddiwedd y Cyflwyniad i * Joan Arglwydd Esgob Bangor,' ceir

ceir yr enw ' Edward Samuel,' yn gyflawn.

Edward Samuel oedd berson Llangar, o'r fl. 1720 i 1748, a gynt
person Bettws Gwerfil Gocb, nid pell o'r un lie, yng ngbwr isafJ sir

Feirionydd. Ganwyd ef yn 1674, mewn lie o'r enw Cwt y Defaid,

ym mblwyf Penmorfa, yn sir Gaernarfon. Bu farw Ebrill, 1748,

yn 74 oed, a cliladdwyd ef ym mynwent Llangar. § Cyfansoddodd

y Parcb. W. Wynn, o Langynbafal, bedwar o englynion ar ei farw-
olaetb,

11
a dywedir, ' a Dafydd Samuel, wyr yr ben Samwel o Langar,

a'u bysgrifenodd yn Llundain, Gorpb. 15, 1790,' ar y ddalen o'r

bwn y cafwyd bwynt gan Glyn Myfyr (0. Jones). Yr oedd Dafydd

* Dau lyfr yn un yw y rhif 6 bwn a rhif 1—^y tudalenau yn rhedeg ym
mlaen, y cyntaf yn terfynu yn 42, a hwn yn cymmeryd y 43 hyd 68. Nid
yw enw y Dr. Tillotson wrth y cyntaf, uac enw George Lewis, ficar Aber-
^fwili, wrth liwn, er y gall fod Mr, Mosea Williams yn gywir yn eu priodoli

iddynt ; ond ar ddalenau y Uyfr ei hun nid oes enw awdwyr uac argrafl'ydd.

f Edward Samuel.

t [Uchaf, a chyfrif oddi wrth y m6r.]

§ [Rhagymadrodd y Parch. D. Silvan Evans i'w argraflfiad o Gyfieithiad

Edward Samuel o waith Grotius ar ' Wirionedd y Grefydd CJristionogol
'

(Caerfyrddin, 1854, IGplyg). Gwel rhif 10, d.f. 1716.]

II Gwel y Owyliedydd, Medi, 1831, t. 185.
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Famuel yn llawfeddyj? ar fvrrdd y llonj? Discover'/, prydaV Cadben
C ook, ar oi fordaitli o ^yl<h y byd. Yr oedd yn lly^:ad-dy8t o'r

^ytlafan echrydiis a ddyj^wyddodd i'r morwr enwoj^ hwnw ar lanau

} nys Owhyheo. Yr oodd yn fardd ac ys<rrilenydd onwo^, a chylioodd-

(•dd banes manwl am yr ercbylldra liwnw yn y flwyddyn 1786. Bu
1). Samuel farw yn 1799.

1705.

1. * Pregeth o achos y Dymmostl Ddinystriol, Tach. 26, 27, A.D.

1701, ar Preg. vii. 14.'

Llundain. 4plyg.

2. 'Ilymnau Scrytbyrol, yn cynnwys Achosion perthynasol o

foliant yng Weinidogaeth y Sacrament o Swpper yr Arglwydd

;

&c.' 8plyg.

Dichon mai ail argraffiad ydyw, neu fod liwn neu y llall wedi ei

gamddodi.f

3. H * An account of the Convincement, Exercises, Services, and

Travels, of that ancient Servant of the Lord, Richard Davies, with

some relation of ancient Friends, and of the spreading of truths in

North Wales.'

Bu chwech argraffiad o'r llyfr hwn yn y ganrif hon (y ISfed), a
chafodd yn ddiwoddar ei gyhoeddi o newydd yn Gymraeg. Crynwr
oedd Richard Davies, ac yn anneddu yn y Cloddiau Cochion, ger

Moifod, yn sir Drefaldwyn. Yr oedd yn un hynod o selog a llafurus

o'r blaid bono yn ei oes, a dyoddefodd gryn lawer o blegid liyny.

Cynnwysa fwy o banes y Crynwyr yng Nghymru nag a geir mewn
un lie arall.

4. * The Bishop of St. David's Vindicated-'^

6. * The case of Sir Humphrey Mackworth, and of the Mine Ad-

venturer, with respect to the irregular proceedings of several

Justices of the Peace for the County of Glanmorgan, and of their

agents and Dependents.'

Ijondon, 1705. 4to.

Dyma ddadl y mwngloddiau yn dyfod drosodd i'r canrif hwn,
wedi bod j^sgrifonu brwd, a chyfreithio costus, ar byd >t banner
diweddaf o'r 17fed canrif. §

* Gwel Camhrian RegiJiter ; a Williams's Eminent WtUhme^ [* David
Samicfir yr arfcrai y meddyg ysgrifenu ei enw.]

t Gwel rhif 1, <l.f. 1703.

t Gwel rhif 5, d.f. 1701 ; rhif T). il.f. 1702 ; a rhif 9, d.f. 170.3.

§ Gwel rhif 1, a.f. 1G42 ; rhif 2, .3, d.f. 1G40 ; rhif 2. d.f. 1G60 ; rhif 3, d.f.

1G70; rhif 11, d.f. 1623; rhif 6, d.f. 1698; rhif 3, d.f. 1699 ; a rhif, 12 a 13, d.f.

1700.
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6. ' The Parson's Jewel ; or Morgan's Qualify'd Incumbent wherein

are contain'd all the niceties a Clergyman is to observe from a

Presentation to his Benefice to his Qualifying himself at the next

Quarter Session at his Induction. By Walter Morgan, Yicar de

lure of Llan-tri-Sanct in County Glamorgan, Clerk, and Chaplain to

the Coimtess-Dowager of Peterborough, lately Deceas'd. Duro
flagello mens docetur rectius.

London : Printed for Edward Ewets, at the Grreen Dragon in St.

Paul's Church-yard. 1705.'

T mae ' A Prayer for the Queen '( = G-weddi dros y Frenines Ann)
yn ei ddiwedd. Cynnwysa 20 tudalen 4plyg.

1706.

1. ^Natur Conffirmasiwn wedi ei hegluro drwy holi ac ateb.'

2. ' Y Ehybuddiwr Crist'nogol, &c.' Llundain.

Ymddengys fod hwn yn ail argraffiad,* neu fod camosodiad yn
awr neu o'r blaen.

3. Cyfoeth i'r Cymru. Neu Drysor y Ffyddloniaid. "Wedi Ei

Egoryd Mewn amryw o Bregethau, er Mwyn gwneuthur gwerth-

fawrogrwydd, hawddgarwch, a godidawgrwydd Christ yn fwy

adnabyddus dymunol a Chymeradwy. A'r Nefoedd yn agored, a'r

uniawn Efordd iddi. Mewn dwy bregeth. Gyda Galwad i Bech-

aduriaid gan Grist ei hun. A Ehybudd o'r nefoedd i wilio a

gweddio, ac i ymbarotoi erbyn Marwolaeth ar farn. Gan William
Dyer. Wedi ei gymreigio gan un a Chwennychai lesad i lawer.

Argraphwyd J. ag D. Bridge yn Austin-Friar yn Llundain yn y
Flwyddyn 1706.'

Ail argraffiad yw hwn.f

4. * Case between W. Ensworth and Mary Griffith respecting

Lands at Llanvilling and Pennant, the Estates of W. Griffith.

1766.' FoUo.J

1706-7.

1 . * Cases (both Appellants and Pespondents) of Capt. David

Eyton and John Eyton and John Eyton, Jane, his Wife, and Ann
Eyton, respecting their Property in Flintshire. 1706-7.' Folio.

§

* Gwel rhif 1, d.f. 1689 : y mae y rhif hwnw, a'r 1 a'r 2 hyn, yii ol Mr.

Moses WilUams.
t Gwel rhif 4, d.f. 1G88.

t J. E. Smith's Old Book Circular.

% J. R. Smith's Old Book Ciradiir.
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1707.

1

.

' Cadwyn euraidd, &c. nou yst^Tiaotli byr oV pedwar peth olaf,

sef, Marwolaoth, Barn, Uffbrn, y Nef.* 8plyg.*

2. * Egwyddorion y Grofydd GrUtionogawl, &c. O Oyfioitlriad

AVilliam Evans.*

Mw<tliig. Splyg.f

Cyfioithiad newydd yn gystal ac argrafRad newydd o * Oatccism

y Gymmnnfa,* ef allai yn gwneyd y punimod argralRad.J

Mr. WiLiJAM Ev'Axs, y cyficitliydd, ydoedd atliraw yr Athrofa
Brosbytoraidd yiig Ngliaerfyrddin, ac efe ydoedd yr athraw cjTitaf

a gadwodd yr athrofa liono, ac yn weinidog y gjTinulleidfa Ymnoill-
diiol yno. Ni ddywed jt haneswyr un o ba lo ydoedd Mr. Evans.
Ond dywedir y cafodd ei ddysgoicHaetli yn Ystrad Walter, o dan y
rhagorol Kliys Pryddercli, yr liwn oedd yn cadw ysgol i w)t ioiianc

a fwriadent ymroddi i'r woinidoaetli ym mhlith yr Ymneillduwyr yn
yr 068 bono. Urddwyd Mr. Evans ym Mhencader, yn 1688, lie y
bii bymtheg nilynedd, a symmudodd i Gaerfp-ddin yn 1703.

Dywedir ei fod yn ddyn rhagorol o ran ei dduwioldob, yn bregetlivrr

da, yn weinidog ffyddlawn, ac yn ysgoUiaig gwell na'r eytfrodin.

Bii farw yn 1720, wcdi bod 32 mlynedd yn y weinidogaeth.§

3. * Amser, a diwedd Amser ; Yn Ddau Draetbawd : Y cyntaf

yngbyloh Prj-nu'r Amser : Yr ail ynghylch ystj-ried ein Diwedd. A
osodwyd allan gyntaf yn Saesopaeg gan JohnMadyn. Ac a gyf-

ieitli^T-d yr awrhon i'r Gymraeg er daioni i'r Cymru.

Llundain : Argrapbwyd i Eben. Tracey, dan Lun y Tri Bibl ar

Bont Llundain. 1707.'

Y mae yn ei ragflaonu ddau gyflwyniad ; un * At y Gwir-Barch-
edig Dad yng Tlrist Ilumpbrey gan Ead Duw Esgob Caerffawydd,*
a'i arwyddo—'Samuel Williams;' a'r llall *At y Darllenydd o Gymro
dilodryw, Annerob,' a'i arwyddo— * Samuel Williams. AberTropol,
ym mbhvyf Llaiidyfriog ger Haw Emlyn, y 5 o Ebrill yny fl^^'J'dd}'n

1703.' Yr S. W. ucbod ydoedd liear Llangjmllo a Ijlandyfriog, ger
Castell Newydd yn Emlyn, a thad y Parch. Moses Williams.

|i

• Yn ol Mosos Williams.

t Yn ol Mosofl Williams.

t Gwel rhif 4. d.f. 1604 ; rhif 1, d.f. 1079 ; rhif 3, d.f. 1G93 ; a rhif 1, d.f.

1701.

§ ffaneA Cre/j/dtl yng Kghymru^ gan Peter, t. 604 ; Ilanes Tmnemdmteth, t.

429. [Cymh. rhif 6, d.f. 1714.]

11 flan^ft y Jfifithfthhritr : a TJfffhjfr j Pareh. T>. Silvan Evan*. Crwna Mr.

Lan^ninllo [neii Langynllo. Y mao Llaugjnllo a Llandyfhog jii cyffinio A'u
""

Hid.'

36
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John Fox, neu John Madyn, ydoedd weinidog Pricklehurst, yn
sir Gaerloew, lie y gwnaetli ddaioni mawr yn y wlad. Wedi ei

droi allan, daeth yn weinidog yn Nailsworth..*

4. ' Arcliseologia Britannica, giving some Account additional to

what has been hitherto Publish' d, of the Languages, Histories and

Customs of the Original Inhabitants of Great Britain : from Collec-

tions and Observations in Travels through Wales, Cornwal, Bas-

Bretagne, Ireland and Scotland. By Edward Lhuyd M.A. of

Jesus College, Keeper of the Ashmolean Museum in Oxford. Vol. i.

G-lossography.

Oxford, Printed at the Theater for the Author, mdccvii. and sold

by Mr. Bateman in Pater-Noster-Eow, London: and Jeremiah
Pepyat, Bookseller at Dublin.' [Folio.]

Edward Lloyd neu Llwtd, yr hwn a'i dyry yn ol yr hen Ij^lhyr-

eniad 'Lhwyd,'t ydoedd fab o ordderch i Edward Llwyd, Ysw., o
Lanforda, ger Croesoswallt, yn sir y Mwythig, o Bridget, ail ferch— Price, Ysw., o Glanffread,| ym mhlwyf Llanfihangel Geneu'r
Glyn, ym mharth uchaf sir Aberteifi.. Gallai rhywun ei wneyd
yn fwy o Sais na Cliymro : § ond efe ei hun a ddywed, * Nid wyf
yn honi fy hun yn Sais, ond hen Frytwn, ac yn ol yr achau
Cymreig, yn deilliaw o du fy nhad, oddi wrth ElidjTr Lydan-
wyn, fab Meirchion, fab Ceneu, fab Coel Godebog, yn nhal-

* Palmer's Calamifs Noncon. Mem. vol. ii. p. 233.

+ \Lhuyd oedd ei lythyreniad ef ei hun, gan yr arferai u yn lie w, yn. gystal
ag Ih yn lie ll.'\

X [Olan F/red y seiuir yr enw yn y gymmydogaeth : FfrSd hefyd y seinir

enw y Santes F/raid, yn Llan Sant F/raid, gan drigolion Ceredigion. Nid
ymddengys nemawr o sail i dybied mai llygriad yw Glan Ffred o Glan F/nod,
fel y tybia rhai, o ran y bod y lie ar Ian Srwd yr afon Eleri].

§ [Cymro ydoedd o ran tad a mam, ac nid oes fawr ammheuaeth nad yng
Ngheredigion y ganed ef. Pe ganesid ef yn swydd Amwythig, yr hyn yn
ddiau nis gwnaed, ni buasai hyny mewn un modd yn ei wneuthnr yn Sais

;

canys Cymraeg a arferid y pryd hwnw o ddeutu Croesoswallt, ac nid yw wedi
diflanu yno eto ; ac er prawf, gellir crybwyll fod gwasanaeth Cymraeg yn cael ei

gynnal ar y Suliau yn rhai o'r eglwysi yn y gymmydogaeth h6no y dydd
heddyw, er eu bod yn gorwedd o fewn terfynau swydd Amwythig.
Er nad oes, i'm tyb i, nemawr o achos petruso pa le oedd genidfan Edward

Llwyd; eto nid gwiw celu nad yw y peth yn gwbl amlwg. Y cofnod canlynol
o barthed lie ei cnedigaeth a gymmerwyd allnn o ddemyn ar gadw yn y
Gvwreinfa yn Rhydychain, ac ymddengys iddo gael ei ysgrifenu pan oedd
Llwyd eto yn fyw. Gosodir ef yma air a llythyren fel y mao yn yr iaith yr
ysgrifenwyd ef ynddi.

' Edward Lhuyd was bom at Lappiton Parish. His nurse is now living at

Crew Green where he was nursed, at Mrs. Judith Cowfield at Lappiton. His
nurse says ho is 4 : : years old three days before Michaelmas, according to

Catherine Bowen his nurse to the best of her (knowledge) memory.'
Pa le y mae ' Lappiton ' nis gwni, gan na fedraf gael fod un plwj'f o'r cnw

hwnw yng Nghymru na Lloegr. Dywcd Baxter (yn oi Adversaria) farw Llwyd
ar y 29fed o Orphenaf ; ond tebycach mai ar y 29fed o Fehefin y dygwj'ddodd
hyny.]
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aeth Ilhoged, jti Scotland, yn y bedwaredd ganrif, cyn i'r

tSaesoniaid ddyfod i Yuyn Prydaiu.' Ei linach yn gyflawu a
rodai fel hyu :

—
* Edward ab Edward ab Edward ab Siou ab Sion

ab Sion ab Ehisiart ab Merodydd ab Madog ab Grifl'ri Fyehan
ab Blad ab Gwion ab Rhadfaruh ab Aper ab Gwrgi ab Hedd
!Molwynog ab Greddf ab Tygynnydd ab IJawr ab Llawfrodedd
Farchog ab Apor ab Tudwal Glotf ab Khodri Mawr ab Merfyn
Frych ab Gwrhyad ab Elidyr ab Sanddof ab Alcwn ab Tegid
ab lihaid ab Dawc ab Llywarch lien ab Elidyr Llydanwyn.'

Dyn o fy\\'yd rhydd ac anfoosol oedd ei dad, yn cadw tr^^hylliaid,

gan hudo boneddigesau o'u morwyndod. Yr oedd cytundeb priodaa

wedi ei wneyd rhyngddo a mam yr awdwr Invn, ondni pliriodasant,

gan fod ei etifeddiaoth wedi ei threulio a'i gwerthu i Syr Watciu
SV. Wynn. Ganwyd E. Lhwyd yn 1660. Aeth i Goleg yr lesu,

yn Illiydyehain, IIydref31, 1682, a dywedir iddo farw yng Ngorplien-

af, 170*J, yn 49 ood. Khoddwyd ef yn is-goidwad, ac wedi hyny yn
ueli-geidwad, i Amf»ueddla Mr. Aslimol, yn Rliydychain, lie yr oedd
ef ei hun wedi rhoddi amryw bethau cywrain i'w cadw. Ei orchwyl
oedd teithio o'r naill fan i'r Hall, trwy Gymru, Iwerddon, a Scx)tland,

i olrluiin hen garneddau, hen arfau rhyfel, hen weddillion mewn
mawnogydd a chreigiau, a hen golofnau, croesau, a beddadeilau, &e.

Cyhoeddodd amrai weithiau dysgedig [gwel rhif 7, d.f. 1C99,] heb
law yr uchod ; tynuwybiad a dosbarthiad yr hwn sydd fel y canlyn:

—

1. Geirdarddiad Cymhariaethol. 2. Goir-restr Gymhariaethol o ieith-

oedd Prydain a'r Iwerddon. 3. Gramadog Llydawaidd, wedi ei

gytieithu o'r Ffrancaog. 4. Geir-restr Lydawaeg a Seisonog. 6.

Casgliad o Eiriau wedi ou gadael allan o Eirlyfr y Dr. Davies. 6.

Gramadog Cornywaog. 7. Khestr o Lawysgrifau Cymreig. 8.

Geirdarddiad Prydeinaidd. 9. Byr Arweiniad i'r AVyddelaeg, neu
yr hen iaitliAlbanaidd. 10. Geirlyfr Seis-Wyddolig, yng nghyd iL

rhestr o Lawysgrifau Gwyddelig. Y mae yn llyfr mawr unplyg.
Dywedir fod rhai gweddillion o'i ysgrifeniadau anghyhoedd ya
"VVynnstay, sir Ddinbych.*

6. * Ehybydd caredig i bob Tyngwr ofer.* Llundain. 12plyg.

6. ^ *Eglurhad Byr o'r Catechism. Gan W. Asaph.*

Y Dr. W. Boveridge a feddylir. Nid oedd wyneb-ddalen i'r un
a ddaeth i'm Haw. Y mae y ' Kliaglythyr Annorch ' wedi ei amseru
* Llundain, mis ^fcdi 19, 170 1

;' ond yn ei ddiwedd y mae hysbysiad

y cyhoeddid ' Y Llyfr Gweddi Gyll'redin, gwyl Fihangel nesaf, 1708.'

Gall mai amsmiad \ r argrafhad Suisonig ydyw 1704, doir blynedd
yn ol.

7. ^Amser, a diwedd Amser; yn ddau Draethawd: Y cyntaf

ynghylch Prynu'r Amser ; Yr ail ynghylch Ystyriod ein Diwodd.

A osodwyd aUan gyntaf yn Saesouaeg gan loan Madyn. Ac a
g}iieithwyd yr awrhon i'r Gymraeg er daioni i'r Cymru.

* Meyrick's History of Cardigamhire ; Qvatadgarwr^ Rhagfyr, 1837 [t. 309].
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Llimdain : argrapliwyd i Eben. Tracey dan Lun y tri Bibl ar Bont
Llundain. 1707.'

Dyma, ymddengys, ddau argrafl&ad gwahanol o'r un llyfr yn yr
un flwyddyn.* Cyfieithir enw yr awdwr, Johi Fox^ yn loan Madyn,
neu loan Lwynog, yma. Ymddengys fod y galwad gymmaint am
y ^waith. da liwn, fel y penderfynodd yr un gwr, Mr. Samuel
Williams, roddi dau argraffiad o hono yn yr un flwyddyn. Yn rhag-
flaenu hwn y mae dau lythj^r gwreiddiol— 'Y Llythyr Gorchymyn-
edig'—*At y Gwir Barchedig Dad yn yr Arglwydd, Humphrey, gan
Ead Duw Arglwydd Escob Caerffawydd.' A'r llall at ' At y Dar-
llenydd o Gymro diledryw, Annercb.' Ac wedi ei arwyddo, * Yr
eiddot ynddo Ef, yn llaw yr hwn y mae ein Hamserau.

Aber Trosol, ym mblwyf Llandyfriog, ger llaw Emlyn, y 5 o

Ebrill, yn y flwyddyn 1703. Samuel Williams.'

Am y cyboeddydd, Ebenezer Tracey, dywedwyd am dano, *Nid
yw ei grefydd yn eael ei cbyfyngu i'r eglwys yn fwy nag i'r siop

; y
mae ei ymddygiad yn ei deulu yn ddifrifol ac esamplaidd; ei

ddefosiwn yn wastadol ; ei ofal dros ei dylwytb yn dyner ac am-
mhleidiol ; ac yn ymddangos tuag at ei wasanaetbwyr yn fwy fel

tad na meistr.'

—

Dunton.

8. * The Case of Sir Humphrey Mackworth, and of the Mine Ad-

venturer, with respect to the extraordinary proceedings of the

Agents, Stewards, and Dependents of the Bight Hon. Sir Thomas

Mansel, Bart.

London. 1707.' 4to.t

9. ' Some Accoimt of Mines, and the Advantages of them to this

Kingdom, with an Appendix relating to the Mine Adventure in

Wales. By Thos. Heton.

London, Printed by W. B. for John Wyat, at the Eose in St.

Paul's Churchyard, mdccvii.' 4to.

Y mae gyda hwn wyneb-arlun, pais arfau y Preisiaid o Gadnant,
yn sir Fon. Y mae rhestr o hen lyfrau cy^vrrain ar Fwngloddiau a
gyhoeddasid o'r blaen. Rhoddir hanes hefyd am fwngloddiau yn
siroedd Aberteifi a Morganwg.

10. < Llyfr o Weddiau Duwiol, Yn Cynnwys ynddo Mwy na

Saith ugain o Weddiau ar amryw Achosion, Ac ar bob amser

Oyfaddas i Weddio, yn Gyffrodinol ac yn Noilltuol. Y Gweddiau
hyn a gapglwyd allan o waith yr Awdwyr goreu yn Saesnaeg, Ac a

gyfieithwyd ir laith G}Tnraog.

* (i wel rhif 3 y flwyddyn hon.

+ Owol rhif 1, (l.f. 1G42 ; rhif 2, 3, (Lf. 1G40 ; rliif 2, d.f. 1000 ; rhif 3, d.f.

1670 ; rliif 1 1, d f. 1G1)3 ; rhif G. d.f. 10D8 ; rhif 3, d.f. lOUU ; rhif 12, 13, d.f.

1700 ; a rhif 5, d.f. 1705,
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Arp^raphwyd yn y Mwythig, 1707. Ac ar worth yno gan
Tliomas Jouea yu oi dj ya agos i Ilewl Mordal.'

1708.

1. *Eglurliadar Oatecliism yr Eglwys. "Wodi ei gyfieithu, Er
mwyn a Uos Escobaeth Llanelwy.

A Brinti>vyd yn Llundain, ag ar worth gan Edm. Powel yn
Bluck-friars, a Hob, Whitledge yn Avo-Mary-laue; gan S. Rogers
yn Aborgafeuni ; R. Mimshiill yn Caorlleon ; a J. Kogors yn y
Mwythig. 1708.'

Yr oedd ym mlilith yr AnghydiTiirfwyr neu grefyddwyr yr oes

flaenorol, amryw o'r enw Rogers. Y mae genyni hanes am ddau
Oymro, sef Hugh Rogers, o Uref Newydd, yn sir Drefaldwyn, yr

Invn a drowyd o'i bwlpud yno yn 1662, a'r hwn a fu farw yn 1680

;

a Mr. Rogers, a drowyd o Gasgwent yn sir Fynwy ; a gallai mai
mab i irn o honynt ydoedd argratfydd y llyfr Cymreig hwn.*

2. * Cateeism b}T i Blant ; at )t hwn y chwanegwj'd un arall, or

Addysc i'r rhai sydd i'w durbyn a'u cymmoryd i S^vpper yr Ar-

glwj'dd. Gan M. H.'

Mwythig. 8plyg.

Yr awdwr ydoedd y Parch. Mathew Henry, a dywedir mai y cyf-

ieithydd ydoedd y Parch. Jenkin Evans, gweinidog yr Ymneilldu-
vryr yng Ngliroesoswallt, ar awgrymiad yr hwn y chwanegodd Mr.
Henry y profiadau ysgrythyrol ar ol pob atebiad.f

Y Parch. Jenkin Evans a anw3'd yn sir Forganwg, ac yr
oedd yn woinidog ieuanc yr Ymueillduwyr yng Nghroesoswallt.

Dywed Mr. Henry am dauo ei fod yn woinidog teilwng a da, ac

yn ddyn rhagorol ; a dywed bywgraifydd Henry iddo wneyd llawer

o ddaioni yng Nghroesoswallt, ac yn y wlad oddi amgylch. Bu
farw Awst, 1709, yn 35 ood. Pregethwyd ei bregeth angladdol
yno gan y Parch. ^I. Ilonry, ar 2 Dm. i. 12, y geiriaua ddewisasid
gan Mr. Evans ei hun.|

3. *Y Llyfr GweddiGyffredin.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Jones.'

Pris hwn oodd 8«. hob gauad, neu yn gauodig am 10*.

4. * Llyfr y Psalmau.

Argrapliwyd yn y ^fwythig, gan Thomas Jones. Tan arwydd y
Bel, rhwug marchuad y bruthyn gwyn a marchnad y Pysgod.*

* Palmer's Calamy^t Noncon, Mem. vol. iii. pp. 494, 505.

+ Sir Jolm B. WillianiB, Memoirs of M. Henry
^ p. 297.

t Yr iin, t. 351.
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Yr oedd y ddau uchod yn un llyfr ; ond bod gwyneb-ddalen i bob
un lionynt.

5. [* Memoirs of Monmouth-shire, by N. 'Eogers.' 12mo.]

6. [* The Speech, of an Antient Britain in Parliament, against an

Exorbitant Grant. Together with Eour more Speeches, spoken

in the Treasury.'

London: 1708, 8vo. * Price One Penny.*

Yr 'Antient Britain' hwn ydoedd yr Anrh. Robert Prys, o Gilar, ym
mhlwyf Ceryg y Drudion, swydd Ddinbych. Cynnwys yr araeth 16 tudalen.
Gweler rhif 6, d.f. 1702.]

1709.

1. *Y Gwrandawr Neu Lyfr yn dangos pa gynheddfau sydd

reidiol i'r rhai aEwyllysiant Grael Budd a Lies wrth wrando'r Q-air a

Bregethir. waith yr awdwr Parchedig John Edwards, D.D.

gyfieithiad H . P ow e 1 . Llundain.'

Yr oedd Mr. How el Powel yn byw mewn He a elwir Maes y
Clettwr, yn Sir Frycheiniog, ac yn aelod cyfrifol a defnyddiol iawn
gyda'r Bedyddwyr.* Ymfudodd i America tua'r flwyddyn 1712, ac
ymsefydlodd yn weinidog i gynnulleidfa yn Cohensey, Jersey
Newydd, lie y bu farw yn I716.f

2. ^ ' Saith o Bregethau, sef i. Ynghylch y Pechod anfaddeuol

yn erbyn yr Yspryd Glan, &c. ii. Dyledswydd ac Ymarferiad y
Saint, &c. iii. Yr amser cymeradwy a dydd jechydwriaeth. iv.

Diwedd amser a dechreuad Tragywyddoldeb. v. Ymroad Josua i

wasanaethu'r Arglwydd. vi. Y ffordd i'r Nef wedi ei hamlygu.

vii. Cyflwr dyn yn y byd a ddaw, &c. waith Robert Pussel,o
Wadhurst yn Sussex, a'i gjrfieithu i'r Gymraeg gan William
Edwards. Allan o'r nawfed argraphiad a deugain yn y Saesneg.

Pengwern s.y.h. Mwythig.'J

3. * Select Proverbs, Italian, Spanish, French, English, Scottish,

British, &e. Chiefly Moral. The Foreign Languages done in

Englirth.

London, Printed for W. Meadows, at the Golden Fann in St.

Paul's Church-yard. 1709.'

* Ond dywed y Parch. T, Pees, mai gweinidog Eglwys Gynnulleidfaol vng
Ngwenddwr, Brycbeiuiog, ydoedd H. P. Ef allai ei fod yn bob un o'r ddau>
gan fod llawer o ben gynnulleidfaoedd Ymneillduedig yn gymmysg.—Keea'a
Xfon-Con. in Wales, p. 285.

+ Iltcnea y Btdyddioyry gan Thomas.

X Yn ol Moses Williamo.
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4. * Llyfr Gvroddi GyfTrocUn a Gvrninirlogaoth y RacramoT *
i ; a

Chynnoddfau a Coromoniau Eraill yr K<;hvyfl, Yn ^M arforK_i\\^

Loegr. Ynghyd a'r Psallwyr nou Psalmaii Dafydd. Wedi eu Nodi

iV Darllain a'u Canu yn jt Eglwysydd.

A Brintiwyd yn Til^^lda^n ag ar worth gan Edm. Powell )ti y
Black-fryers, a Rob. "VVhitlodgo yn Ave Mary Lane, a 0. Browne
yn Newgate Street. 1709.*

5. * Memoirs of Mr. James Owen, of Salop.

London, Printed and Sold by J. Morphew near Stationer's Ilall.

1709.' Ll2mo.]

6. 'Taffy's Triumph: or, a New Translation of the Cambro-myo-

maxia, in Imitation of Milton. By a Gentleman of Oxford, &c.'

XJnplyg bychan o 16 tudalen. Dywedir mai math o ddychan
ydyw gan T. Holdsworth. Daoth allan hefyd argraffiad Lladin yn
uuig, }Ti JT un flwyddyn hon.*

7. * Cases (both Appellants and Respondents) of Simon Lloyd,

and W. WjTine, and his Wife, respecting the property of Meredith

Lloyd. 1709.' Folio.

8. * The Mouse-trap, or the Welsh Engagement with Mice in

English and Latin. 1709.'t

9. * Collection of Welsh Travels and Memoirs of Wales, the whole

collected by J. T., a mighty lover of Welsh Travels. 1709-38/

1710.

1. * Cred a Buchedd Gwr o Eglwys Loegr ; Waith William
Stanley, D.D. Deon Llanelwy.

Printiedig yn Llundain, ac ar worth gan R. Wliitledge, wrth lun

y Bibl yn Ave-Marie-Lane, ger llaw Ludgate. 1710.'

168 tudalen, ISplyg.

• [Enw y ^aith Lladin, yn ol y cyfar^ff a welais i, gy fel hyn :

—

'Muscipula, 8ive Kambromyomaxia. Ix>ndini, mdccix.' 8vo. Llyfrau o 16

tu«lalen yw, a dychanu y Cyniry yw ei amcan. G welais yng Npljofrestr un
o lyfrwerth^vyr Llundain, niai y Dr. JMwanl Cohden, arehiajron Llundain^

yr hwn a gyhoe«ldo<ld 'Poems on Several Occasions,' vn 174S, ytloeild yr
awdwr; a l>od y Dr. Colnlen hvm >ti daid i'r diweddar Uich.ard c i

' - \.S.

;

end ymdilen^'s i mi fod y cvh<w<ldiad hraidd yn rhy gynnar i'r 1 tod

SI
gywir. Tehycach mai gvraith Holdsworth ydyw, neu ei g\ i a'r

r. Sacbeverel.]

+ Dyry un arall yr wyneb-ddalen fel hyn, yr hjTi a ddengys mf»i >t un
ydyw ag a gj-hoeddwyd wwH h\Tiy. Gwel rhif 9, d.f. IT.'IS ; a rhif 4. d.f.

1749. • A Collection of Welch Travels and manners in Wales, l>eing a pleas.int

relation of Dean Swift's Journey to th.at ancient Kingdom, and remarkable
^Wssages that occurred on the way, a trip to N. Wales by a Barrister, funeral

sermon. Welch Schoolmaster, mouse trap, &c., by J. T.'
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Yr oedd yr awdwr liefyd yn berson Henllan, ger Dinbyeh ; ac
er mwyn plwyfolion y He liwnw, y dywedir yn y rhagymadrodd,
iddo fynu ei argraffu yn Gymraeg ; ac am y rheswm hwn, ei fod yn
dangos beth yw atbrawiaeth Eglwys Loegr, yn erbyn y Papistiaid
a'r Presbyteriaid. Dyna fel y dywedir yn yr arweiniad i mewn.
Ganwyd y Dr. Stanley, yn Hinchley, sir Lancaster. Cafodd
ddeoniaeth. Llanelwy yn 1706. Yr oedd yn ddyn mawr yn y llys

a'r eglwys. Heb law y llyfr ucbod, efe a gyboeddodd rai pregetbau;
ond nid ydys yn gwybod fod dim o'i eiddo wedi ei droi i'r G-ymraeg
end y llyfr uchod. Bu farw yn 1730, yn 68 oed.

2. ^ ' Saith. o Bregetbau, sef i. Yngbylch. y Pecbod anfaddeuol

yn erbyn yr Ysbryd Glan, &c. ii. Dyledswydd ac Ymarferiad y
Saingct, &c. iii. Yr Amser Cymeradwy, &c. iv. Diwedd Amser,

&c. V. Ymroad Josuah, &c. vi. Y ffordd i'r Nefoedd wedi ei

hamlygu. vii. Cyflwr dyn yn y byd a ddaw, &c. Owaitb Pobert
Hussel, o "Wadburst yn Sussex. A genadwyd ac a entrwyd yn ol

y drefn gyfreitblon. Wedi ei gyfieitbu i'r Grymraeg gan Grwilym
ab lorwertb, allan o'r unfed argrapbiad a deugain yn y Saeson-

aeg.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Tbomas Durston.'*

Ail argraffiad, tybygid ; ond ef allai na bn ond un argraffiad, ac

nad yw yr amseriad o'r blaen, y Uynedd, na hwn eleni, yn gywir
;

eto y mae rbai petbau yn arwain i feddwl y bu dau—y 11 all ' o'r

nawfed argraffiad a deugain,' a bwn * o'r unfed argraffiad a deu-
gain.' Eboddwyd y llall yn ol M. Williams, a bwn yn ol copi

personol.f

3. ' Y Namun un deugain Articlau Crefydd. gyfieitbiad

J. D. SS. T. D. ac o adgyweiriad S. ac M. Williams.*

Y trydydd argraffiad, wrtbynt eu hunain.J Y cyboeddwyr oedd-

ynt Mr. Moses Williams, a'i dad Mr. Samuel WiUiams. Ycyfieitk-

ydd ydoedd y Dr. Davies, o Fallwyd.

4. 'Annogaeth Per i'r Cymmun Sanctaidd, gyda natur a mesur y
parotoad iV dderbyn. gyfieitbiad Tbos. Williams.*

Llundain. 12plyg.

* Gwel rhif 2, d.f. 1709.

+ [Nid yw dehi/fj y cymuierasid arg. 1710 o argraffiad llawer borcnach nag
un 1709. Cyffelybol yw mai yn y 11wyddyn hon (1710) yr argraffwyd y
gwaith gyntaf ; ac mai amryfusedd yng Nf/hofrcsfr Moses Williams a barodd ei

osod flwyddyn yn gynnarach. Ac y mae yn ddilys na buasai yr un gwr yn
gwneuthur dau gyhcithiad o'r un g^vaith, ac yn cymmcryd yr 41 fed argratUad

Seisonig yn sail i'w ail gyfieitbiad, wedi cymmeryd ei gytieithiad cyntaf o'r

49fod. Yr un, y mae yn ddigon amlwg, yw 'William Edwai-ds' y naill ft

*Gwilym ab lorwerth' y Hall.

t Gwelrbif 2a3, d.f. 1CC4.
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5. ' Flores Poetarum Britanniconim Sof Blodeuog waith y Pryd-

yddion Bryttannaidd. gasgliad J. D. S8. Th. D. fal'yr ydys yn

tebygu.

Printiedig yn y Mwythig, gan T. Jones dros B. Lewys. 1710/

[12plyg.]

Y D. Lowys hwn ydoodd y Parch. Dafydd Lewys, ficar Llan-

gatwg, ger Castell Nodd ; canys y mao y ' Llytliyr at y Darllonydd*

wodi oi arwyddo ' Dafydd Lewys. Llan-Llawddog, Gor. 10. 1710,*

lie yr ydoodd y pryd hyn. Y l)r. Davies, o Fallwyd, a dybid oedd

y casglwr. Detholion ydyw o waith hen feirdd, o dan wahanol
benau neu bynciau. Y mao liofyd yn cynnwys * Llyfr Barddoniaeth
o waith y Capten William Midloton.'*

6. < Llyfr Gweddi Gyffredin, &c.

Argraphwyd yn Llundain gan Edm. Powell, ac ar werth gan
John Gouge yn Westminster Hall, a chan Edm. Powell, yn Black-

frier, yn Llundain. 1710.' [Uni^lyg.]

Llyfr Gweddi mawr i'r Eglwys ydoedd, ac y mae hyd yn hyil

mewn arferiad mown llawer o lauau gwledig Deheudir Cymru. Ei
olygydd ydoodd Elis Wynn, awdwr y * Bardd Cwsg.' Y mae
Salmau Cdn Prys yn gyssylltiol. Y mae * Hysbysiad ' neu rag-
yniadrodd iddo gan y golygydd, a'r Hymn gladdodigaeth sy'n

dechrou— * Myfi yw'r adgyfodiad mawr,' o gyfansoddiad yr im, ef

allai.f Y mae yn chwanegol hefyd yr Erthyglau, o gyfieithiad y Dr.
J. Davies, o Fallwyd

; y rhai y methai Elis Wynn gael gafael

amynt, er eu bod wedi eu hargraffu lawer gwaith o'r blaen, nes
iddo gael o * hir-olrhain' afael arnynt * drwy eglwyswr parchedig o
Went.' Buasai yn brofedigaeth grof roi y rhagymadrodd yn
gyflawn yma, fel na chollor * briw-fwyd gweddill ' y fatli gofydd a'r

gwr o Lasynys, oni buasai ei fod wodi oi argrafiu yn gyflawn mewn
lie arall ychydig fljnayddau yn oLJ

7. *Undebyn orchjmaynedig i ymarfer. Gan Daf. Phillips,

Person Maenor Dowi, yn Sir Benfro. gyfieithiad Samuel
Williams.*

Llundain. 8plyg.

Samuel Williams ydoodd borson Llangynllo, yn sir Aberteifi, a
thad Moses Williams.

• Gwel rhif 1, d.f. 1593. [Argraffwyd ef o newydd yn Llundain pi 18CA;
ac yn ddiwetldarach yn Llanrwst. Llyfryn o 94 tudalen yw yr argraffiad
cyntaf . 1

t [Nid oea anunheuaeth mai Elis Wynn yw awdwr yr emyu hwn.]

t Gwel y Qwuliedydd am Fedi, 1833, t. 275.

37
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1

8. ^ * Yr Ymarfer o Dduwioldeb
;
yn Cyfarwyddo Dyn i rodio fel

y rhyngo ef Fodd Duw. Yr hwn Lyfr a osodwyd allan yn Saesnaeg

o waith y gwir barchedig Dad yn Nuw Lewis Escob Bangor, ac a

gyfieitbwyd yn gymraeg o waith. Rowland Vaugban o Gaergai

yn Sir Feirionydd, Wr bonbeddig yn y Mwyddyn o oed lesu 1620.

Y Cbwecbed argrapbiad yn Gymraeg, wedi gwellau llawer o gam-

yspeiladau oedd yn yr Argrapbiadau eraill.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Tbomas Durston, lle-y gellir

cael Brintio pob matb ar Gopiau am bris gweddaidd, a cbael ar

wertb amryw Lyfrau Gymraeg a Saesneg.'* [Splyg.]

9. 'Tour to Hafod, by J. E. Smith, M.D. E.E.S., &c. Accom-

panied with splendid Views of tbe Scenery in the Grounds and

adjacent Country.

London, 1710.' Folio.

[Ymddengys fod yma gamgyflead o ganrif gron ; canys y mae yn bur amlwg
mai y diweddar Syr James Edward Smith, D.M., yr hwn a aned yn Norwig
yn 1759, ac a fu farw yn 1828, yw yr awdwr a olygir. Nid oedd Hafod yn lie

o sylw yn y byd ar ddecbreu y ganrif ddiweddaf.]

10. ' Cardiganshire described with due form of tbe Sbire Towns^

as it was surveyed, by J. S.' (Jobn Speed.)

11. 'Testament y Deuddeg Patriarch, sef Meibion Jacob. A
Gyfieithwyd yn Ffrangeg ac yn Duts.*

12. ' Poem on Mrs. Mary Lloyd of Denbigh, on Mr. H. Yaughan,

on Mrs. Owen, on the "Welsh Language, upon the Double Murther

of Charles i, in answer to a libellous copy of Rhymes made by

Yavasor Powell; to the Et. Hon. Countess of Carbery, at her

coming into Wales. 1710,'
**

Awdures y llyfr uchod ydoedd * Orinda,' sef Mrs. Catharine
Philips, gwraig Jas. Philips, Ysw., o'r Priordy, Aberteifi.f

1711.

1. *Y Athrawiaeth jn ol Duwioldeb, Gwedi ei Seilio ar Sanctaidd

Scrythyrau'r Gwirionodd; ac yn gyttunol a rhan athrawiaethol

Erthyglau a Chyfaddefiadau Protestanaidd Lloegr. Att'r hyn y
chwannogwyd, Byr Hanes o Drefn Eglwys'r Efongyl yn ol y
Scrythyrau. Gan Isaac Chauncy, M.A. A cliwedi ei Gyfioithu

i'r Gymraeg gan Matthias Maurice!, er Oynnydd Gwybodaetli, a

• Gwel rhif 1, d.f 1630; rhif 2, d.f. 1656; rhif 4, d.f. 1676; rhif 2, d.f. 1685

;

• rhif 11, d.f. 1700.

t [Gweler rhif 1, d.f. 1669.]
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-Dorehafiiul Cyfiawiulor, Cariad, ac Efengyl loeeu GlirUt ym Mama
Bywyd ei Frodyr a'i Gid-Wladwyr Anwyl y Cymru.

Argraphwyd yn Llundain i*r Cyfioithydd, gan Edm. Powoll, yn
Black-friars, yn agos i Ludgate. 1711.'

Y mao oil yn 49.0 o dudalonau 12plyg; 24 o honynt yn
cynnwys * Y Rhagymadrodd,' wodi oi amsoru * Llundain, yr Ugain-
fed dydd o'r Uogl'ed Mis, 1710,' a'i arwydd * Matthias Maurice.'

Isaac Cuauncy, A.C, a D.M., ydoedd fab hynaf y Parch.
Charles Chauiuy, yr hwii oodd woinidog yn Ware, sir Ilertflford, ac

wodi dyoddof llawor o blegid ei anghjdtfurliaetli trwy ormes yr
Arehesgob Laud, a ffodd i America, i'r lie y cyrhaeddodd yn 1638,
He wedi hyuy y daoth yn llywydd Colog Harvard. Ganwyd ei fab
Isaac yn Ware, ac jt oodd tua dwy flwydd ood pan symmudodd y
teulu i America. Cafodd elfenau oi ddysgeidiaeth yng ngholeg ei

dad, ac wedyn yn Lloegr, a chafodd fywoliaeth blwyfol Wood-
borough, yn sir Wilts, fol Presbyteriad, o'r hon y trowyd ef allan

pan adforwvd tSiarl ii. Wedi hyny bu yn weinidog Ymneillduol }ti

Andovor, a Llundain, lie y bu mown dadl a'r Drd. Crisp a Williams.
Gan ei fod yn rhy hoff o bregethu dadleuol, Ileihaodd ei gynnull-
eidfa, fol y rhoddodd oi ofal i fyny jti 1701, ond parhaodd yn
athraw athrofa hyd oi farwolaeth, yr hyn a gymmerodd le yn 1712.
Ysgrifonodd anirai lyfrau a ystyrid yn boblogaidd }ti )t oos hono.
Yr uchod yw yr unig un a gylioithwyd ac a gyhooddwyd yn Gym-
raeg.* Ilhoddwyd ail argralhad o hono yn y ganrif hon.

2. * Traothawd Ymarferol am gyflawn-awd}h*dod Duw a'i Gyfiawn-

der ef yng ngh3'd a'r Pethau pwysfawr eraill, y rhai sydd yn tarddu

oddiwrth ei awdurdod of, sef Etholedigaeth, Prynedigaeth, Galw-

edigaetli Effeithiol, a Pharhdd mewn Gras. Gan Eliseus Cole.

gyfioithiad II. Pow^l, o Faosclettwr, yn sir Frecheiniog.'f

Yr oedd dadleuon y * Pum Pwnc ' yn fr\rd iawn yn oglwysi yr
Annibynwyr, y Prosbyteriaid, a'r Bedyddw>T, yn y Deheudir, y
dyddiau hyn. Yn un o gymmanfaoedd y Bedyddwyr yr annogwyd
cyhoeddi y gwaith hwn, fel cais, or attal cynnydd yr hyn a ystyrid
gan yr hen bobl yn gyfoiliornadau poryglus.

3. ' IIoU Ddyledswydd Dyn, Gwedi ei osod ai* lawr mown ffordd

hynod ag Eglui*, Defnyddiol i bawb, ond yn onwodig i'r Darllenydd

mwyaf Annysgodig. Gwedi ei Dosparthu i xvii o Bennodau ; Y
rhai, trwy ddarllon un o honynt bob Dydd yr Arglwydd, a ddarllenir i

gyd trostynt deir-gwaith yn y Flwyddyn. Angonrheidiol i bob Teulu-

oodd. Ynghyd a Dwywoldor Neillduol ar amryw Achosion. A
gyfiaothwyd yn G}^nro-aeg gan J. Langford, M.A. Yr ail Ar-
graphiad ar 61 manwl Chwiliad a delead Boiau'r C^iitaf. Hyd yn
byn yr Hon laith.

* Wilson's History and AntiquilM ofDU»enting ChurchtSj vol. i. p. 2S9-90.

+ Gwelrhif 1, d.f. 1709.



292 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1711

Argrapliwyd yn Llundain gan Edm. Powell, yn Black Fryers,

yn agos i Ludgate. mdccxi.'

Ymddengys fod hwn yn drydydd argraffiad.* Y mae liefyd

wyneb-ddalen arall i'r

—

* Dwywolder Neillduol ar Amryw achosion, Yn gystal cyflS-edinol

ag anghyffredinol.

Argrapliwyd yn Llvndain gan Edm. Powel, yn Black Fryers, yn
agos i Ludgate. 1711.'

4. % * Boreuol a Pkrydnawnol "Weddiau i'w harfer mewn Teulu-

oedd, a clian un dyn ar ei ben ei hun o'r neilltu. waitli Edmund
G-ibson yn (Saesnaeg) Dyscawdwr Difynyddiaeth, gweinidog Plwyf

Lambeth, gerllaw Llundain, yn Sir Surry : Ac a gyfieithwyd i'r

gymraeg gan wr bonbeddig o sir G-aerfyrddin.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, ac ar wertb yno gan Thomas
Durston.'

5. ^ ^Y Llyfi- Gweddi Gyffredin, Y Cydymaitb Goreu; Yn y Ty
a'r Stafell, Cystal ag jn y Demi. Neu Gasgliad o Weddiau allan o

Liturgy Eglwys Loegr, yn angenrbeidiol i'r boll Deulu yngbyd, ac

i bod Dyn yn Neullduol, wrtbo ei bun. Gyda swydd Bennodol i'r

Sacrament. Gwedi i Genniatbau ai roddi i lawr yn Llyfr yr Hall

yn 61 Gweithred neu Act o Barliament.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Thomas Durston, He gellir cael

Printio pob math ar Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryw Lyfrau Cymraeg a Saesnaeg.'

6. * Ymarferol-waith i'r Elusen-Ysgolion
;
yn egluro Natur Con-

ffirmasiwn, mewn ffordd o Gwestion ac Atteb. Gyda Gweddieu

cyfaddas i'r Achos arbennig hwnnw. Gan Bobert Nelson, Esqr,

gyfieithiad Moses Williams.

Llundain, Argrapbwyd gan Joseph Downing.' 12plyg.

Yr oedd J. Downing yn byw yn St. John's Lane, ac yn argraffydd

i'r *Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth GristionogoL' Bu farw
Awst 31, 1734.f Byddai yn briodol yma roddi ychydig o banes yr
awdwr, sef,

Robert Nelson, Yswain. Ganwyd ef yn Llundain, yn 1656.

Yr oedd yn wyr i Lewis Roberts, yr hwn oodd Gymro o sir Fon, a'r

hwn a fu farw yn un o fasnachwyr penaf Llundain yn ei oes.J:

Cafodd ei ddysgeidiaoth yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt.

* Gwel rhif 7, d.f. 1C72; a rhif 2, d.f. 1084.

f Timperley's Dictionary,

t Ciwel rhif 2, d.f. 1620.
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rriododd fonoddigos babaidd,* yr hon a fu yn achos o ofidiau iddo,

gan fod oi brif gyfoillion yii eglwyswyr isel, yn enwedig yr Arch-

osgob Tillotsoii. Nacaodd gyiuiiieryd Ihv o ufudd-dod i William nr.

hyd y Hwyddyn 1709. YHj^rifoiiodd amrai lyfrau ar dduwinydd-

iaeth yraarforol, y rliagoraf o ba rai yw y ' Cydyinaith i Ddyddiau
Gwylion.*|- Yr oedd yn nodedig mown haolioni yn ei fywyd, ac ar

ei farwolaoth, gadawodd ei holl foddiannau i ddybonion olusengar,

yn noillduol tuag at ysgolion rhad. Un ydoedd o ysbryd ac yn
cerdded yn Ihvybrau y diweddar Thos. Oougo. Bu farw yn Ken-
sington, yn 1714, yn 69 ood.if

7. * Boreuol a Phrydnhawnol Weddi i Deulu. gyfieithiad

Mosos Williams.

Lluudain, argraphwyd gan Joseph Downing.' 12plyg.

8. * Gas gan Gythraul neu Annogaeth i bawb ochelyd myned i

ymghynghori a Dewiniaid, Brudwyr, a Chonsyrwyr. gydac Eglur-

had yiighylch y perigl mawr o fyned i ymghynghori a hwynt, a

Chrybwylliad yngliylch Rawer o arferion a thraddodiadau drygionua,

sydd yn cael eu harferyd yng Nghymru

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys Gwerth^r Llyfrau.*

[8plyg.]

Y mae y rhagymadrodd wedi ei arwyddo * T. P.,' gj'da'r amser-
iad—'Mis Medi y 15 1711.'

9. * Llyfr y Eesolution, neu hollawl Ymroad, i roi'r cwbl o*n Br^d,

a'n meddwl, a'n Iioll nerth, a'n Gallu. I Wasanaethu Duw. Er
mw>Ti cael dedwyddwch ac lechydwriaeth in Heneidiau. Cyfieith-

wyd o'r Saesnaeg i'r Gymraeg gan Doctor John Davies o Fallwyd

yn sir Feirionydd.

Argraphw;^d yn y Mwythig yn y flwyddjTi 1711. Ac ar werth
yno gan Thomas Durston.' 24plyg.

Dywedir mown He arall mai Thomas Jonos a'i Iiargraffodd.g Yr
oeddhwu yn drydyddargrafiiad,!! ac yn dalp o lyfr byclian trwchus,

* [Ni wyddai ef mai pabyddes cxnld hi, hyd ar ol eu priodaa ; a dywedir
Dad effeithiixld aiurywiaoth baru ar eu dodwyiUlwch teuluaidd.j

t Owelrhif 4, d.f. 1712.

t Jones's Biographical Diciionary ; Penny CyclopcBtlia.

§ [Rhydd y I>r. Puw, yu yr * Hybysiad ' o tlaen y g%vaith yr argraffeb fel hyn:—
•Argraphwyd vn y Mwj-thig yn y Fl^\yddyn 1711. Ac ar werth yno gan
Thomii* Jones ; tra y dyry ein hawdwr ef megys ucho<l : ond jm y cyfargraff
o'r llyfr sy genyf yn awr o'ra blacn, fel h>Ti y mae :—' Argraphwyd yn y
Mwythig. Ac ar wrth yno gan Thomas Jhirston.' Nid oca un amseriad
wrtho. Ar ddiwcdd ancrch yr awdwr * At ei anwyl BlM-jfolion.' rhoddit yr
^nw John Varies yn llawn (yn He dim ond ' I. ]>.' fel yn yddaii ''"

\,\ o'r
blaen) ; ac ar ei gyfer ar y llaw aswy rhoddir— ' Mallwy«l yn S -Id ;'

er nad oes dim o r fath beth yn argratliatl yr awtlwr. I)eudd^'p: _ .u. yw
ei faint, a chynnwys 246 o dudalenau, heb law dalen yr enw, ar y diechreu ac un
arall ai* y diwodd.]

II
Gwel rhif 2, d.f. 1632; a rhif 4, d.f. 1654.
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ond dim ond y rhan gjmtaf yn unig a gynnwysai. Ehoddwyd o
hono argraffiad da a llawn wedi hyn, ar draul Owain Myfyr,
gwyneb-ddalen yr hwn sydd fel y caulyn :

—
' Llyfr y Eesolution*

—

Dyliewyd y Cristion, yn l)dwy Ran. Y Rhan Gyntaf sydd yn dysgu
i ni bawb roi ein bryd yn Uwyr ar fod yn Gristionogion Grwir, ac
ymadael a Buchedd Ddrwg, a throi at Ddaioni a Duwioldeb. Yr
Ail Ran a draetha am y Rhwystrau i ddynion roi eu bryd ar was-
anaethu Duw. A gyfieithwyd gan y Dr. Paries, o Fallwyd. Y iv,

ArgrafEad. Ar dranl Oymro, un o Ddinasyddion Llundain.

Llundain : Argraffedig gan John Jones, Heol y Capel. 1802.'

[Splyg.]

Y mae yn niwedd hwn Weddi yr Arglwydd yn ieithoedd Llydaw
a Chernyw, gyda deongliad Cymreig o'r unrhyw : hefyd ' Emyn,,
Ambros ac Awstin, yr hwn a elwir y Te Beum^ ac a gyfieithiwyd yn.

Gymraeg y gan Ddafydd Ddu o Hiraddug.'

10. *Llaw-Lyfr^ y Llafurwr, yn ei Hyfforddi p'odd i wneud y
goreu o amrafa^l Weithredoedd ei Alwedigseth, a'r Petheu cynnefina

'g sy'n digwydd yn ei Fywyd ef tuag at Ogoniant Duw, a Llesad

ei Enaid ei hun. A 'sgrifennwyd yn Saesneg gan Weinidog yn y
Wlad er Dajoni i'w Blwyfolion. Ac a gyfjeithwyd i'r Gymraeg
gan Foses Wiliams, A.B. Ciwrad Chidingst6n yng Hent.

Printiedig joi Llvndain ; Ac ar werth gan Joseph Downing ym
Martholomew-Close yn agos i West-Smithffield, 1711.'

[Llyfryn hirfain 12plyg o 70 tudalen ydyw. Ar ei ddiwedd y mae dalen a
ellir ei galw yn dudalen 71 a 72, er nad yw wedi ei rhifnodi, yn cynnwys hys-

Lysiad am ddau o'r 'Llyfrev a gyfjeithwyd yn ddiweddar i'r Gymraeg gan.

Foses Wihams, A.B.']

11. *Catecism Sacramentaid^d, A amcanwyd er Cyfarwyddyd i

Wasanaeth dynion tlodion, Ac a gyflwynwyd at bob Caredig a

Haelionus Gristianogion. Gan R. W. A.B.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Thomas
Jones.'

Y mae diwedd y llythyr yn cael ei arwyddo— * Edw. Wells.

Cotesbach Tach. y cyntaf, 1705.' Rhaid coliomai amseriad y gwaith,

gwreiddiol yn Seisonaeg yw yr uchod.

12. 'Llythyr oddiwrth Weinidog Eglwys Loegr at Ymneilltuwr

o'i Blwyf o Earn y Presbyterian. Ac a gyfieithwyd yn Gymraeg

gan Lewis Evans, Athraw Yscol St. Clears.

Argraphwyd bedair gwaith yn Saosnaog, mewn im Elw^dd\%,

a'r awron y waith Gyntaf yn Gymraeg, gan Thomas Jones, ac ar

werth dan Arw^dd yr yn agos i farchnad yr )>d ar bretli}^n

Gw^n ganddo ef yn Unig, yn y Mwythig.'

* [Nid cwl)l gywir hyn. Nid oea son am ' Lyfr y Resohition ' ar ddalen>

enwol argrjifliad 1802, uac mewn un man arall ynddo, ond yn unig yn yr
• Hysbysiad,' lie y sonir am yr argraffiadau blaonorol o'r gwaith.

J
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13. VLlytliyr oddiwrth V\^einidog o Eglwys Loe^, At un o4

blwyfolion yn neillduo oddiwrth yr Eglwys o gred y Prebbyteriaid.

Wodi ei gytioithu or Lies i'r Cymru. Gan G. J. Yn Dangos, 1.

Mor rhwym ydynt i droi at yr Eglwys, ac mor euog a fyddaut, os

parhau a wn&ut i neulltuo oddiwrthi. 2. Yn rhoddi Attebion eglur

i'r holl wrthre88}Tnau, a'r essgusion a wnoir gauddynt, rhag dyfod

iddi. 3. Yn gossod allau ar fyrr mor anghyttunol ydyw eu cred en

liim a'u gwoithredoedd, a'r cyttimdeb s^^ddrliyngddynt 4*r Papistiaid

ymliob iin o'r ddau.

Argrapliwyd >ti y Mwythig, ac ar werth yno gan Thomas Jones.*

Cynnwysa 65 o dudalonau, tudalen o * Ceryddiad i rai beiau, a
ddiangasant yn y llyfr hwu wrth ei Argraphu,' a dau dudalen yn
cynnwys y * Llyfrau Cymreig ar worth gan Thomas Jones, yn ei dy
efyny mwythig, tan arwydd y Bel, rhwng marchnad yr yd a'r

Brethyn gwyn, a marchnad y Pysgod.'

Yr oedd yn both lied gyffredin gynt i ddau argraffiad o'r un llyfr

gael eu cyhoeddi yn yr un tiwyddyn, gan wahanol bersonau.
Cyfarfyddir ag amryw esiamplau o'r fath, er ua ellir rhoddi
rheswm boddhaol am hyny.

14. <Llythyr Edward Wells, D.D., «S:c. gyfieithiad G. J.'

Mwythig. 8plyg.

15. * Llj^fr Gweddi GyflEredin, a Gwoinidogaeth y Sacramentau, a

Chynneddfau a Ceromoniau Eraill Eglwys Loegr, a Psalmau
Dafydd, &c.

Argraphwyd yn Llundain gan Edm. Powel.'

Y mae hefyd yn gydiol d hwn, gyda gwyneb-ddalen, *Y Psalter
neu Psalmau Dafydd,' sef cyfansoddiad Edm. Prys.

16. * Mine Adventurer laid open. By T. Waller.'*

17. *Y Psalter neu Psalmau Dafydd yn Gymraeg : gyda'r

Catechism, ac amryw Weddiau detholedig, a Rhai Psalmau Canu
allan o'r Llyfr Gweddi Gyffredin. Chwanegwyd at y Gatochism ar

gyfer pob Pwnc o honaw, vhyw unig Destin, neu ran o'r Scrythur-

lan yn profi yr unrhyw.

Argraphwyd yn Llundain gan E. P.f Ac ar Worth gan ILarri

Clements, o L^n yr Hanner Lleuad yn Saesnag, The Sign of the
Half Moon, in St. Paul's Churchyard, 1711.'

Ilarri nou Henry Clements, cyhooddydd y llyfr uchod, ydoodd
lyfrwerthydd enwog yn Llundain, ac a fu farw Awst 23, 17 19.'

J

• Owel rhif 1, d.f. 1M2; rhif 2 a .1, d.f. 1049; rhif 2, d.f. 1660 ; rhif 3, d.f.

1676; rhif 11, d.f. 160;J; rhif 6, d.f. 169S; rhif 3, d.f. 16U9; rhif 12 a 13, d.f.

1700; rhif 5, d.f. 1705 ; a rhif 8 a 9, d.f. 1707.

f Edm. Powel, gwel rhif 14.

t Timpcrley'a Dictionary.
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Y mae y rhif 4, 5, a 17, yn gydiol d'ti gilydd, ond bod tair rliag-

ddalen iddynt, Y mae yn eu blaenu, ar gefn gwyneb-ddalen rhif

5, fel hyn :—
* We do Approve and Eecommend this work. Humph.

Hereford. W. Asaph. Jo. Bangor. Jo. Llandaflf. Geo. S. David's.'

Hefyd, cyflwyniad * At yr Anrhydeddus Farchog a'r Enwog Freyr
Syr John Wynn, o "Watstay yn Sir Ddinbych ;' ac wrtho y Uythyr-
enau 'E. E.'

18. 'Gweddiau yn yr Ystafell, I'r harferu gan bob Cristion

Defosionawl. Wedi eu casclu allan o'r Cydymaith Goreu, gan
Awdwr yr unrhyw.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Thomas Durston, lie y gellir

chael Printio pob math ar Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar

werth amryw lyfrau Cymraeg a Saesnaeg.'

19. * Boreuol a Phrydnawnol Weddiau iV harfer mewn Teulu-

oedd, a chan un dyn ar ei ben ei hun o'r neilltu. waith Edmund
Gibson yn (Saesnaeg) Dyscawdwr Difinyddiaeth, gweinidog Plwyf

Lambeth, gerllaw Llundain, yn Sir Syrri : Ac a gyfieiithwyd i'r

gymraeg gan ^Vr o Sir Gaerfyrddin.

ALrgraphwyd yn y Mwythig 1711, ac ar werth yno gan Thomas
Jones.

Y mae rhif 11, rhif 12, a'r rhif 19, yn gwneyd un llyfr bychan o

84 o dudalenau 48plyg.* Y mae yn hynod hefyd nad yw y tudalen-

au wedi eu rhifnodi, dywed yr argraffydd yn y diwedd mai ' Gwr
Bonheddig o ddeheubarth Cymru a Gyfieithodd y Lyfr hwn o'r

Saesnaeg i'r Gymraeg ; A chymreigiwr da ydiw ef yn ol Cymraeg y
wlad honno. Ond mi a fym cyn hyfed a throi rhai o'r geiriau yn
gymraeg hyddusgach i bobl gwynedd, er mw^^n cael o'r llyfr fod yn
gymeradwy drwy holl gymru. Gan obeithio a cyd-ddw;^n y Cyf-

ieithwr a myfi am hyny.'

1712.

1. 'Hynodeb Eglwysydd, &c. gyfieithiad W. Rowlands,

A.B.'

Llundain. ISplyg.f

2. % 'Yr unrhyw, gan G. J., h.y. Griffith Jones, & Wells. 'f

Nid oes amseriad, a gall mai nid yr un flwyddyn y eyhoeddwyd y
ddau argraihad hyn.

3. ^ ' Pregethau gan Edward Jones. 'f

[Y Pregethau neu Homiliau (rhif 1, d.f. 1C06) o gyfieithiad Edward James,

yw y llyfr a olygir. Ni bu un argralhad o honynt rhwng IGOG a 181 7. J

4. * Cydymaith i Ddyddiau Gwylion ac Ymprydiau Eglwys Loegr,

* [Yn hytrach rhaid mai 24plyg ydjrw.]

t Y rhai h3m yn ol Moses Williams.
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&c. Wodi oi droi yn Gymraog, allon o'r argraphiad borffeitliiaf yn

Saesoneg. Gan Thos. Williams, M.A. Eglwyswr Dimbocli.

Arg^rapliwyd yn Llimdain gan W. Bowyor, jti Whito Fryers.

1712.'

Oan fod yr awdwr, Mr. Robert Nelson, yn wr cyfoothog haelionua,

ac yn byw yn Llundain, y mao yn dra thebyg mai ar ei draiil of y
cyhoedd\vyd ei waith rliagorol hwn

;
yr liw-n, gan oi fod yn llyfr o

gryn faint, ac yn rhwyniodig mown cloriau a Uedr cryf, a fiiasai yn
rliy uchel ei bris i'r cylTredin ei gjT-haodd.* Aetli argrafldy ^Ir.

Bowyor ar ddn y flwyddyn lion. Cafodd ganiatfid i gasglu i wnoyd

y golled i fyny, a daotli y cyfraniadau i 2,539/;. Ids. 2c. Yr
oedd ym mysg y cyfi-auwyr 120 o argraffwyr a llyfrwerthwyr, a'u

cyfraniadau yn amrywio o 10 swllt i 10 gini. Yr oedd gini y
pryd liynyjTi wertli Ip. Is. 6c.^ Ganwyd AV. Bowyer yn 1663, a
bu farw yn 1737, yn 74 oed.

5. * Undeb yn Orchymynedig i ymarfer.* Llundain.

Ail argraffiad, mae yn debygol J

6. ' Hanes y Ffydd. Gan Edward Samuel. '§

Ymddongys fod hwn }ti bedwerj'dd argraffiad, a'r cyntaf wedi
marwolaeth yr awdwr. \\

Edward Samuel oedd Berson Llangar, ger

Corwen, * gynt person Bottws Gwerlil Goch,' nid pell o'r un lie,

yng ngliwr isaf sir Feirionydd. Ganwyd of yn 1674, yng Nghwt y
Dofaid, ym mlilwyf Penmorfa, sir Gaornarfon. Bu farw Ebrill,

1748, a chladdwyd efym mynwent Llangar. Y mae ar gael bedwar
englyn ar ei farwolaetli, ac wrth^Tit * Y Parch. W. WjTine, o Langj-n-

hafal, a'i cdnt, 1 748 ;' a ' Dafydd Samwel, wyr yr hen Samwel o Langar,
a'u hysgrifenodd yn Llundain, Goiidi. 15, 1790,' ar y ddalen o waitli

yr hwn y cafwyd hwjnt gan Glyn Myfyr.** Yr oedd Dafydd Samwel
yn Uawfeddyg ar fwrdd y lloug Discovery y eryda'r Cadben Cook, ar

ei fordaith o gylch y byd. Yr oedd ya llygad-dyst o'r gyilafan

echrydus a ddygwyddodd i'r morwr enwog hwnw ar Ian Ow^'hoe,

am yr hyn y cyhoeddodd bancs manwl yn 1780. Bu I). Samwel
farw yn y flwyddyn 1799.ff Yr oedd y Parch. Edward Samwel yn

• Gwelrhif 6, d.f. 1711.

t Temperley'a Dictionary of Printing and Prinierg.

X Gwel rhif 7, d.f. 1710.

§ Ar ftwdiinlwl y Diddanxoch Teuluaidd. [Camgymtncriad yn ddian. Xi
chyh«KHl(lo«ld pAlwartl Samuel un argralliad o 'Hanea y Ffydd;* ac ni chyfan-
Buddodd waith n'r enw.J

II
Gwel rhif 1, d.f. 1671; rhif 1, d.f. 1676; a rhif d.f. 1677.

** Mr. Owen Jones. Lhmdain. f * "
•'••-''

ig^j^ t 135
[Nid arferai Mr. CKviu Ji>no^ (o.s liun yn Glyn

J^Ufy- Yr oedd Glyn Myfyr, pv> .. -.^-, >.. -, ., .. .j .. ., .. .^.....\

tf Gwol Cambrian Register.

38
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fardd o gryn enwogrwydd jn ei ddydd. Y mae ar gael o'i waith,
* Carol Plygain Duwiol, a wnaeth yn 1722;' 'Carol Pl^'gain yn
1744 j' * Carol yn am rhyfel ;' a * Gwahoddiad Plygeiniol.'*

7. *A Eeply to tlie Mine Adventurer laid open/ 1712.f

8. *Llyfr Gweddi Qjffredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau

Gyda Chynneddfau a Ceremoniau Eraill yr Eglwys yn 61 arfer

Eglwys Loegr; a Psalmau Dafydd, Pel y maent bwyntiedig iw Dar-

llain ai Canu yn jrr Eglwysydd.

Argraphedig yn y Mwythig 1712, ac ar werth yno gan Thomas
Jones.'

Y mae gwyneb-ddalen arall i'r Salmau Canu.

1713.

1. ^Llyfrgell y Cristion Ifainc, &c. Gan E. LI.'

Mwythig. 8plyg4

2.^ *PregetliganR. Lloyd. 'J

3. * Catechism yr Eglwys wedi ei egluro trwy holion ac atebion,

a'i Profi o'r Ysgrythyr, yn bum rhan, a deuddeg dosparth, yn
cynnwys byrr ac eglur banes 1. Cyfammod Cristionogawl ; 2. Y
Pfydd Gristionogawl ; 3. Ufudd-dod Cristionogawl. Gan John
Lewis, Gweinidog Margate, yng Ngbent.'

Mwythig. 8plyg.

Ganwyd John Lewis ym Mristol yn 1675, ac a fu farw ym Mar-
gate, yn 1746, yn 69 oed. Ysgrifenodd lawer o hanesyddiaeth
henafol. Dywedir hefyd ei fod yn dduwinydd enwog.§

4. * Dwys ddifrifol Gyngor i Hunan-ymholiad. "Wedi ei draethu

mewn V. o Bregethau, ar 2 Cor. xiii. 5. Gan The. Wadsworth,
M.A. Gweinidog yr Efengyl gynt yn Newington Butts, yn South

-

wark. Wedi ei gyfjeithu er mwyn rho'i cymmorth ir cymru iw

hadnabod eu hunain. Gan Tho. Baddy.

Caer-Llewon, Argraphwyd yn 1713.' [12plyg: 158+2 = 160
tudalen.]

* Blodeugerdd, t. 27, 29, 320, 367. [Ysgrifenodd hefyd Farwnad i Hiiw
Moms, y bardd. Ceir hefyd ddamau prydyddol o'i waith yn 'Liu o Ganiadau,'
sef rhif 37, d.f. 1798.]

t Gwol rhif 1, d.f. 1042; rhif 2, 3, d.f. 1649; rhif 2, d.f. 1000; rhif 3, d.f.

1670; rhif 11, d.f. 1093; rhif 0, d.f. 1098; rhif 3, d.f. 1099; rhif 12, 13, d.f.

1700; rhif 5, d.f. 1705; rhif 8, 9, d.f. 1707; a rhif 10, d.f. 1711.

t Yn ol M. "Williams ac ereill.

§ Maunder'e Bioff. Treaswy.
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Y Parch. Thomas Wadswortii, A.C, a anwyd j-n Llundain yn
1G30. Cafodd oi ddysgeidiaetli yii^ Nghaerj^awnt. Cyflwynwyd
ef i borsoniaoth Nowington Butts yn 1652, yn ol y drefii Bresby-
teraidd. Bu yii Uwyddiannus iawn yno liyd adforiad Siarl ir, pryd

y gorfu amo roi ei lo i fyny i arall ar ryw ddadl gyfreithiol ; er

hyny cafodd brogetliii mown amrai o'r oglwyHi plwyfol, ac o'r diwedd
ei ddowis yn weinidog i)hvyf St. Lawrons Poutney, llo y bu yn
llafurio hob ordeiniad osgobaetliol liyd ddydd Bartholomihis, 1662,

Sryd y darfu i Weithred yr Uufl'urliad ei gau allan oi ofal gweini-
ogaothol. Wedi ei ddeoliad efo a woinidogaethodd yn ddirgelaidd

ym mlilith ei gyfeillion, mewn amrai looedd. Bu farw yn ddod-
wydd, Tach. 29fed, 1676, yn 46 oed.*

5. * Ymddygiad Gweddus yn yr Eglwys, Neu ychj^dig ragrybudd-

iadau ac hyfforddiadau mewn trefn i fwy Defosiynol a pharchodig

gyflawniad o addoliant public Duw, megys yr appwyntiwyd gan
Eglwj's Loegr. gyfieitbiad R. LI.'

Mwythig. 8plyg.

6. * The Life and Miracles of St. Wenefrede, Together with her

Litanies ; with some Historical Observations made thereon.

S. Buckley, London 1713.' 8vo. [The Second Edition.]

Y Life uchod a ysgrifenwyd gan Robert, Prior o'r Mwythig, o
ddeutu y fl. 1188, ac a gyfieithiwyd gan J. F., lesuitiad; ac a
adgyhoeddwyd gan yr Esgob Fleetwood, fel uchod.f

7. 'Y Bibl Cyssegr-lan, &c. Llyfr Gweddi Gyffredin, &c. Salman

Can Archddiacon Prys. 1713.'

Rhoddwyd Iunti allan gan y * Gymdeithaa er Taenu G\vybodaeth
Gristionogol.'

8. [' Cerdd y Winllan.

M\vythig. Argraphwyd gan Thomas Durston, 1713.']

1714.

1. 'Llythyr Edward Wells, D.D. at Gyfaill ynghylch y Pechod

ma-wr o gymmeryd Enw Duw yn ofer, &c. O gylieitliiad laco ab
Dewi.'

M>\ythi«;. 8i)lyg.

Dy^ved y Parch Jos. Thomas, mai gvrv o Landy.ssul, sir Al)ertcifi,

ydoedd *laco ab De^vi,' neu James Davies, enw yr hwn a geir mor
fynych yn gyssylltedig k hen lyfmu; iddo fpv flynyddoedd ger
Pencader, a'i fod yn aelod duwiol ia>vn o gyunulleidfa yr Ymneillduwyr

* Wilson's Dissenting Chuirhes, vol. iv. p. 150-154.

+ Evans's Xorth ]\\Ues. [Yr ail argralfiatl, i*i\ y gwelir, yw yr un a gofnoilir

uchod.]
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yno, ac iddo symmTid wedi liyny i blwyf Llanllawddog.* Ond dpved
y Dr. W. Owen Pughe, mai 'Bardd enwog, a hynafiaethydd,' o
Flaen Gwili, yn sir Gaerfyrddin, ydoedd, ac iddo farw yn 1722.f Yr
ydys yn bresennol yn analluog i gyssoni hyn. Geilw Mr. Edjmmd
Jones, gynt o Ebenezer, Pont y Pwl, ef ' yr adnabyddns a'r crefyddol

laco ab Dewi, am yr hwn wasanaethi'w wlad,' sef cyfieithn y ' Tyred
a Cliroesaw at lesn Grist ;' ' yr wyf yn gobeitbio ei fod yn cael ei

wobrwyo yn belaetb yn y nefoedd.'J Efe a fii farw, fel y dywedir
ncbod, Medi 24, 1722, yn 74 oed ; a cHaddwyd ef yn Llanllawddog.
Yr oedd ganddo ysgriflyfr yn rboi banes am ysgrif a ehvid ' Cwtta
Cyfarwydd,' a ysgrifenasid gan Meurig, Trysorydd Llandaf J

2. ' Holl Ddyledswydd Cristion. Gan Jobn Jones, D.D. Cban-

cellor Llandaff. O gyfieitbiad Rees Lewis.*

Mwytbig. 8plyg.

3. 'Myfyrdodau Bucbeddol ar y Pedwar Petb Diweddaf, sef

Angan, Bam, Nef, ac Uffem.' Llnndain. 12plyg.

Ail argraffiad, mae yn debygol.§

4. ' Cyfeillacb bemiyddiol a Dnw yn Gynddelw nen Ensampl ym
Mticbedd Sanctaidd Armele Mcbolas, &c. O gyfieitbiad lago ap

Dewi.'

Mwytbig. 8plyg.

5. 'Pregetb yngbylcb yr ben Ffydd, &c.' Caerlleon. 8plyg.

6. * Gemmen Doetbineb, nen Ymadroddion doetbion, wedi en

cbmHo, a'n trefnu, mewn Ffordd (nid angbynefin yn boUawl) i

ddyscn Gwybodaetb i Ddynion. Yn gantoedd ac yn Ddegau.

Hefyd HoUadan buddiol, ac ymddyddanion rbwng Gweinidog ac

amryw Becbaduriaid, &c. Gan Rbys Pryddercb, Gweinidog yr

Efengyl yn Sir Gaerfyrddia.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Tbos. Dnrston tros D. Lewys a
Cbrist. Samuel, yn y flwyddyn 1714.'

Y mae bwn yn nn o'r llyfran bycban bynotaf a gyboeddwyd yn y
ganrif lion. Cyssylltir ag ef 'Lytbyr at y Darllenydd,' gan
' William Evans,' yi* bwn oedd atbraw cyntaf Atbrofa Bresbytci-aidd

Gaerfyrddin.
II
Y mae ei bennodan Avcdi eu dosbartlm yn ddeg adnod,

a pbob deg pennod yn gwneyd yr bwn a eilw yn ' Cant i,' a 'Cant
2,' &c., byd 'Cant. 7.' Gan fod y llyfr bynod bwn mor ddyeitbr,

dodir osampl o bono :

—

* liftncH y Bedyddwyr; a'r Adolyr/ydd, 1852, t. 54.

t Candjrian Biography.

t lolo MSS. 222.

§ Owel rhif 1, 17«7.

II
Gwel rhif 2, 1707.
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' Cant 7. cleg 7.*

1. ' Fe addawudcl Dinv, gjidw ei Bobl ac efe a geidw oi oddewid.

2. Nid oes Rymmaint o walianiaoth rhwng j mwyaf a'r Ueiaf o'r

rliai Duwiol ; ac y sydd rhwng y Ueiaf o'r Dawiol, a'r mwyaf moesol

o'r Amiuwiol.

3. Mao rliai yn gweled Bai He nad yw ac hob weled bai lie mao
llawer.

4. Os mynnwn ftkl fel y Sainct yn y Nef mown CJogoniant : y
niao yn rhaid i ni f6d fel hw^-nteu, mown ufydd-dod ar y Ddaiar.

5. Gwell yw troi oddiwrth Eulynod at Dduw ; na throi oddiwrth
Dduw at Eulynod.

6. Nid digon i ni ymgadw rhag drygioni y Rhith ; ond y mao'n
rhaid i ni ymgadw rhag Rliith y drygioni.

7. Nid yw pob D^^ di ail anedig yn aniiywaith ; ond y mae pob
D^n auh)^waith yn ddi ail anedig.

8. Mae Gweithredoedd y cyfiawn yn gymmeradwy yn ei 61 ef;

ac nid efe ei hun, yn 61 ei weitliredoedd.

9. Nid a fu sy'n parhau heddy, Ac nid y sydd dros fyth a bery.

10. Fe a ^yr y Credadyn pe pechei efe, na chondemnid ef am ei

Bechod : ond y mae efo yn ofni pechn, fel pe na chondemnid ef am
ei Bechod.'*

Yna y canlyn, 'Holiaden ynghylch amryw bethau; bnddiol i'r

Oes ryfygus yma eu hystyriaid, a meddwl yn ddifrifol am y C^-frif a
ofyn Duw am danynt, ac am bob gweithred yn ol hyn.' Y mae yr
holiadau yn rhai hynod ia\NTi; megys, 'Yngh^'lch dodi Plant i

AYeddio cyn Bwyd, ac wedi Bwyd, yn rhithiol mewTi Tafod leferydd

i'r Teulu ;' ' Am Dda^\^l.sio Cymmyscedig ;' ' Am ddodi CeiHogeu i

Ymladd;' *Am blant jni priodi heb gennad eu rliieni ;' '^\jn Occreth;*
* Am roi Plant i'w Magu i ei*aill ;' ' Ynghylch codi Bediw ar Farwol-
aetli DeiHaid ;' ' Yngliylch Canueu masweddol a Llygredig ;*

* Ynghylch Sw^-no ;' ' Ynghylch Dewino, a Thesni wnrth y Scr, ac
Amser Genedigaeth ;' ' Ynghylch yfed lechyd ;' * Ynghylch Gwallt
Liars.' Yna terfyua gyda dernyn rhagorol o'r einv, *Dadleuon
pochiulurieid weili eu Gostegu, trwy Fuddugoliaeth y Gwirionedd
mewn ymddiddan rhwng Gweinidog ag amryw Becliadurieid.' Yr
awchNT

—

Y Parch. Rinrs nen Rf.es PuYDDKncn; dpvcdir iddo gacl ei eni ym
mhlvNyf Llandefeilog, ger Aberhonddu, yn sir Frycheinio<^ ; ac }Toedd
yn berchcn cryn etifeddiaeth yno. Cafodd addysg cr ei gymliwyso
i'r weinidogacth yn amser y.YiTeriniaeth, a chyfrifir ef ym mhlith yr
Anghydffurfwyr a drowyd o'r eglwys wedi i Siarl ii. ddechreu

* [Tiulalou 101, 102. Nid yw y dd.alcn gjmtaf o'm cyfargraff i ar gael ; ao
felly nis gwu \m\ un .'vi cywir ai anghywir yw euw y llyfr meg>'8 y gosodir ef i

lawr gaii yr awdwr.J
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teymasu, piyd yr ymgymmerodd a llafurio yn selog fel y goddefai yr
amseroedd ym mhob He y caffai, yn siroedd Caerfyrddin, Brycheiniog,
Maesyfed, a Threfaldwyn, hyd ddiwedd ei oes, ond yn benaf yn sir-

oedd Brycheiniog, Caerfyrddin, a Maesyfed. Yr oedd yn byw yn
Ystrad Walter, yn sir Graerfyrddin, o fewn ychydig fiUtiroedd i Lan-
ymddyfri, ac yn cadw ysgol ramadegol, neu fath o athrofa, mewn lie

a elwir Abercrychan, ger llaw. Dywedir ei fod yn ysgolfeistr enwog,
a gallasai gael lie cysurns yn yr Eglwys, pe bnasai yn cydflfurfio, a
cheisid yn daer ganddo wneyd hynygan y Dr. Thomas, esgob Ty Ddewi.
Math o barhad o'i ysgol ef yw y Coleg Ymneilldnaidd sydd yng
Nghaerfyrddin, athraw cyntaf yr hwn ydoedd W. Evans, yr hwn a
gafodd ei ddysgeidiaeth dan Prydderch ei hun.

Ef allai mai yma y bydd briodolaf rhoddi nodiad am
Christmas Samuel. Tybir iddo gael ei eni ym mhlwyf Llanegwad,

yn sir Graerfyrddin, yn y fl. 1674. Efe a ddilynodd Mr. Tho.
Bowen, ym mngeihaeth cynnulleidfa o Ynmeillduwyr yn y Pant Teg,
ger Caerfyrddin,* yn 1710. Efe a gyhoeddodd rifedi o lyfrau def-

nyddiol yn yr iaith Gymraeg. Bu yn gynnorthwy mawr i IMr. Gr.

Jones, Llanddowror, i sefydlu ei Ysgohon Cymreig, er bod y gwr
hwnw yn eglwyswr. Bu farw Mehefin 18, 1764, yn 90 oed.f

7. 'Dirgelwch i rai i'w Ddeall ac i eraill i'w Watwar sef Tri

Aderyn yn ymddiddan yr Eryr, a'r Golomen, a'r Grigfran. Nen

Arwydd i Armerch y Cymru. Yn y flwyddyn 1653, cyn dyfod 666.

Argraphwyd gan J. S. tros Nicholas Thomas, a Lewis Thomas,
1714' 32plyg.

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.;}; Y mae rhaglythyr iddo gan
*L. T.' (Lewis Thomas)— ' Mehefin 22, 1714 O'm stafell yn y
Mwythig dan lun y delyn Gymreig.' Dywedir hefyd mewn hysbys-

iad yn ei ddiwedd :
' Y llyfr hwn a werthir mewn Amryw fannau yn

Ghymru yn Enwedig gan Lewis Thomas, o Blwy Llangrannog a
Nicholas Thomas o Blwy Kennaerth. Pris 9 Ceiniog.' Mae yn
debyg mai egwyddorwas yn yr Amwythig oedd Nicholas Thomas y
pryd hyn. Ym mhen ychydig flynyddau eto ceir ef yn argi'affu ar ei

draul ei hun, wedi sefydlu y drydedd argraffwasg yng Nghymru.
Yr oedd Lewis Thomas yn weinidog yn Henllan, sir Gaerfyrddin ; ac

yn yr ymraniad a gymmerodd le yn 1708, efe a gymmerodd blaid yr
Annibynwyr a'r gwir Galfiniaid o'r gynnulleidfa, y rhai a adeiladasant

gapel E/hyd y Ceisiaid ger llaw.§

* [Yn Rhestr y Tanysgrifwyr i Eirlyfr Sion Rhydderch (rhif 5, d.f. 1725)

ceir enw 'Mr. Christmass Samuel Mmister at Llanetjioad ;^ ac ym mhlith enwau
derbynwyr 'Y Fuchedd Gris'nogol' (rhif G, d.f. 1752) y mae 'Rev. Mr
Christmas Samuel of Llanegwad. ']

t Rees's Non-Con. in [Vales, p. 342.

t Gwel rhif 16, d.f. 1633.

§ Bijr a Ohywir Hants Eglwya Rhyd y Ceisiaid, gan Mr. Matthias Maurice.
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8. 'Rhybudd Top; ^fown Pryd da. Sef Llyfr bychan yn dair

rhan, Rlian i. Yn cyniiwys Stori yn dangos mor wag yw y Byd i

hyderii arno. Rhan ii. Yn cpmwys Deunydd a chymmwysiad yr

ystori. Rhan iii. Yn cynnwys cyfarwyddiadeu i gadw cydwybod

l&n. E las a galas rybudd, ac ui las a'i cymmcrodd.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Tho : Dorston. 1714.'

9. * Cyfoeth i'r Cymru. Neu Drysor y Ffyddloniaid, wedi ei

Egoryd mown amryw o Bregethau ; Er mwyn g^vneuthll^ gwerth-

fa\\Togrwydd liawddganvch a godidawgrwydd Christ yn fwy ad-

nabyddus dymnnol a chymeradwy. A'r Nefoedd yn agored, a'r

iiniawn Ffordd iddi, Mewn dwj bregeth, Gyda Gralwad i bechadnr-

iaid gan Grist ei liun. A Rhybydd o'r nefoedd i wilio a g^veddio, ac

ymbaratoi erbyn !Marwolaeth a'r fam. Gran William Dyer. Ar-

graphwyd yn 1714.'

* Hwn yw'r ail Argrapliiad o'r llyfr li\vn yn Gymraeg. Wedi ei

brintio yn llawer mwy cpvir a chyfliiwn na'r Argraphad cyntaf.'*

Er bod hwn yn cael ei alw yn ail argraffiad ; ond os yw y cyntaf a
roddais yn hysbysiaeth gyAVTr, y mae yn rhaid fod hwn yn drydydd
argraffiad,t

10. * Caniadan Nefol ; Scf Agoriad ar y Bennod gyntaf o Ganiadan

Solomon, ar fesnr Cerdd, Ynghyd. A rhai Hynmau Yspiydol. O
Waith Davydd Lewys, Gweinidog yr Efengyl.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Tho. Durston yn y Flwyddyn
1714.'

11. * An Historical Account of the Ancient and Modem State of

the Principality of Wales, Dutchy of Cornwall, and Earldom of

Chester. Collected out of the Records of the Tower of London, and
divers ancient Authors. By Sir John Doderidge, Knight. Tho
Second Edition. J To which is added his Royal Highness the Prince

of Wales's Patent both in Latin and in English ; also an Account of

his Dignity, Privileges, Arms, Rank and Titles, and of his Sons and
Daughters.

London : Printed for J. Roberts in Warwick Lane. 1714. (Price
Two ShiUings Stitched.)'

12. 'Canwylly Cymru Sef Gvs'aith Mr. Roes Prichard, gynfc

Ficcer Llandyfri. A brintiwyd o'r blaen yn bum rhan, wedi ei

* Cefn yr wyneb-ddalen.

t Gwel rhif 4, d.f. 1681 ; a rhif 3, d.f. 1706.

t Gwel rhif 3, d.f. 1630.
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cyssyllty oil yn im Llyfr. The Divine Poems of Mr. ReesPricliard

Sometime Vicar of Llandovery in Carmarthensliire. Y Pummed
Argrapliad gydag ychwanegiadan helaeth.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar wertli yno gan Thomas Durston
yn y Flwyddyn 1714.'*

Dylai yr hyn sydd yn 1700 gan S. Hughes, fod yma.

13. ['Wales, a Poem, by Francis Price.' 8vo.]

1715.

1. ' Tmgaredd a Barn, &c. Llundain.'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.f

2. 'Pregeth a bregethwyd ar y dydd cyntaf o fis Mawrth, 1714.

Yr hwn oedd Ddydd Gwyl St. Dafydd. Gan George Lewis,

M.A. Caplan i'r gwir Barchedig Arglwydd loan Escob Bangor.

Argraphedig yn Llundain gan Edm. Powel, Ac ar werth gan
Charles King yn Westminster Hal, a chan Edm. Powel yn Black-

fryars yn Llundain, 1715.'

3. 'Cydymmaith i'r AUor. Yn dangos, Anian ac Angenrheid-

rwydd Ymbaratoad Sacrafennaidd, Modd y derbyniom y Cymmun
bendigedig yn Deilwng. Ym niha un y profir, Fod y Dychryniadau

a'r Amheuon hynny ynghylch Bwyta ac Yfed yn anheilwng, a Bwyta

ac Yfed Bamedigaeth i ni ein hunain wrth hyny, yn ddisail ac yn

anwarantadwy. At yr hyn a 'chwanegir Gweddiau a Myfyrdodau

rhagddarparol i Ymbaratoad Sacrafennaidd, yn ol yr hyn y mae
Eglwys Loegr yn ei ofyn gan ei Chymmunwyr. A Gyfieithwyd i'r

Gymraeg gan Foses Williams, Baglawr Celfyddydau, wrth Arch

y Parchedig Capten Lewes o'r Gernos.

Ac a brintiwyd ac a werthir yn Llundain, Gran Joseph Downing
ym Martholomew-Close ger llaw Smithffield, mdccxv.'

Llyfr bychan 18plyg ydyw, o 96 tudalen. Arwyddir ei * Ragym-
adrodd ' a ' W. V.,' ac y mae yn ei ddiwedd dri thudalen a hamier o

eirlyfr, yn cynnwys ' Ynghylch Cant o Eiriau Cymraeg Gorhynaidd
ni arferir heddiw yn sathredig trwy Gymru, a'u Har\\n^ddocad.'

[Y mae y Gernos, lie yr oedd y Cadb. Lewes yn byw, ym mhlwyf Llangynllo,

Bwydd Gcrccligiou, ac uid yn nei>pell o Gastell Newydd Emlyn.]

4. % ' Galwedigaeth ddift'ifol i'r CrjTiwyi', i'w gwahawdd hwy i

ddychwelyd i Grist'uogaeth. O gyfieithiad Theophilus Evans.'

Mwythig. 8plyg.

• Gwel rhif 1, d.f. 1646 ; rhif 2, d.f. 1C70 ; rliif G, d.f. 1672 ; a rhif 1, d.f.

1681.

+ Gwel rhif 1, d.f. 1687.
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Y Parch. Theophilus Evans ydoeiM hummed mah I Charles Evans,
Ben y Weiiallt [ym mhhvyt* Llan(ly«;wycid, ger Haw Trefhedyn

Emlyn], yn sir Abertijifi, ac a anwyil 311 1694. Ordeiniwyd ef yn
ddiacon \m 1718, ac yn offeiriad yn 17 VJ. Ei guradiaeth gyntaf
ydoedd rir yr Abad, yn sir Frvcheiniog, oV Ue y synimudodd
1 Lanlleonfel, yn yr ttn gyramydogaeth. Yn 1728, cafodd fyw-
oHaeth fechan Llan^niys g»in csgob Ty Ddewi, yr hon, wedi ei

gwasanacthu am ddenf:j mhniedd, a g^^fne^Wdiodd am Langam-
march. Yn 1781), cafodd St. Dem yn Llanfjies [yn nhref Aber-
honddu], }t hon a ddaUodd hyd ei farwolaeth. Yn 17G3, rhoes
Langammarch i fyny i'w fab yng ngliyfnuth, Hugh Jones, tad
Theophilns Jones, awdwr yr ''UUtonj of lireconslnre^'' yr h>\Ti, wedi
hyny a'i cyfne>v'idiodd am Lywel—oil yn sir Frycheiniog. Ei wraig
ydoedd Alis, merch Morgan Evan, Rhyd Galed, sir Forganwg, o'r

hon y bu iddo bump o blant, trimab adwy ferch. Bu farwyn 1769,
yn 75 oed.*

5. ^ * Godidowgrw^dd, Rliinwedd, ac Effaith yr Efengyl.'

M^^'ythig. 8plyg.

6. ^ 'Euchologia, neu yr Athrawiaeth o arferol Weddi. Gan
loan Prideanx, Esgob Caerfrangon. O gyf. Rowland Vanghan,
Esq.' 8plyg.

Ymddengys fod h^vn yn ail argraffiad ac ail gyfieithiad.f

7. ^ *Y Gyfraith a roddwyd allan o Zion. A Gorchymynion
Arglwydd y Bywyd, (Yr hwn ydyw yr Arglwydd or Nef) Gwedi i

hysbysu i Dd^Tiion Gan Walter Jenkins. A Sgrifenwyd yn gynta

yn yr jaith Saesoneg, yn y fl\vyddyn 1660. Ag yn awr gwedi i

gyfieithu ir Gymraeg er llesliad i bawb er sydd yn che enych dyfod

i adnabod ffordd a Gt)rchmynion Crist, y rhai sydd yn ai^vain i

Fywyd trgvvyddol, Gan Elisha Beadles.

Argraphwyd yn y Mwytliig gan Thos. Dnraton.'

8. ^ * Athena) BritaimiccB, or a critical History of the Oxford and
Cambridge Writers and Writings, &c.*

London. 1715.

Cyhoeddwyd y gwaith hwn ar amrywiol amseran, oV amseriad
hwn hyd 1800.

1715-16.

1.
"If

* Ymddangosiad dilys a disymmwth Crist i Famu'r Byd.'

• Jones's History of Breconshire ; Williams's Eminent WfUhmen.

t Gwel rhif 1, d.f. 10)07. [Dilj-s fcxl jnn.a ryw gamsyniad. Nid oes hanes i

Rowlan I Vaughan gjiieithu y gwaith \yra^ 0% nid efe oedd cvtieithydd ar-
graffiad 1607 ; ac OS efe a gytieithodd hwnw, nid yw hwn gyfieithiad newydd.j

39
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Traethawd ydyw ar Dad. xxii. 20, o fwy na 350 o dndalenau. Y
mae yn ei ddiwedd ' Ysbysiad ' am ^hoeddi cyfansoddiad newydd o'r

Salman ar gan
;
yng nghyd a cliynlluii o liono yn cynnwys y Salm i,

fel hyn :

—

'Y d^ nid a d^ dedwydd yw
i Gynghor Gwyr diras,

Ni thramwy'w Ffyrdd tra byddo byw
ni char mon gwawdjaitli gas.

Yng Nghelloedd gwycb ei galon jach
mae'n cnddio Geirian Dnw,

Ei Feistr Gwaith yw'r Beibl bach
ei gyfaill Gwely yw.

Saif hwn yn beraidd bren o hjd
ar Lan y Nefol Nant

:

Nid Dig y Diawl, nid Bai y Byd ^

all chwythn hwn i bant.

Bydd Dail ei Broffes byth yn llawn,

tra gwyrf a gwyrdd en Gwawr
A Ffrwyth Sancteiddrwydd fel y Grawn

fai'n pyngo'r llwyn i'r llawr.

Ond nid fel hwn, medd Dnw, fydd Rhan
yr enwir drwg en Hynt

;

Fel main Us man en Gobaith Gwan
A chwelir gan y Gwynt.

Fe aiff gan Ddiawl i Uffem dan
y Dorf annnwiol drist

Pan gaffo'r Saint mewn Braint a Bri
Le ar Ddehenlaw Crist.

Can's Calon Dnw a'i Serch y sy
ar Ffyrdd y Cyfion call

Ond Trawsffyrdd a Troseddwyr hy
sy'n mynd i Lety'r Fall.'

Ni wyddys a gafwyd cefnogaeth i gyhoeddi y Salman hyn ; ac nia

gellir anwesn nemawr ofid am yr amddifadrwydd o honynt, os yw yr
nchod yn gynllnn cywir o'r cyfansoddiad a'r llythyreniaeth. Gwell
yw yr hen 'Archddiacon Meirionydd,' er ei waethed mewn rhai

manan.

1716.

1. * Llythyr at y Merthyron yngharchar. Gau St. Cyprian. O
Gyfieithiad J. Morgan.'

Llnndain. 12plyg.
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2. ' Llythyr at y cyfryw o'r Byd, ac Bydd raid eu deffroi a'u cyf-

arwyddo, er Uesliad a 13udd tragwyddol eu ileneidieu, tan y penaa a

ganlyn, sof, Meddwl ac Ystyried, i. Pa beth ydynt, a chyda hyny

Eglurhad byrr o'r Credo, &c. Gan Garwr Eneidieu, &c. Wedi ei

gyfieithu gan laco ab Dewi i'r Gymraeg.

Printiedig yn y Mwythig, gan John Rhydderch, ar draul David
Lewis, Christmas Samuel, a William Davies. 1716.*

Mr. David Lewis ydoedd weinidog yr Ymneillduwyr yng Nghas-
newydd ar Wysg, sir Fynwy. Dynia y He cyntaf i ni gael enw
John UuYDnEKCH fel argrafl'ydd. Mab ydoedd ef i Rhydderch
Dafydd ab Gruffydd, o'r Cwm Du, ger Castell Newydd yn Emlj-n,

yn sii" GaerfyrdtUn.* Yr oedd o deulu darllengar, ac amryw o hon^Tit

yn weinidogion gyda'r Bedyddwyr a'r Henaduriaethwyr. Yn nechreu

y caiirifhwn nid oedd argraffydd llyfrau bychain Cynireig yn unman o
fewai y Dywysogaeth ; ac i'r Jklwythig yn gyffredin y cymmerid pob
peth o'r fath i'w argraff*u, yr h^Ti a wnaeth fod cryn gyrchu yno
gan fan ysgrifenwyr, beu'dd, a theithwyr llyii*au a clianeuon. Rhaid
cotio mai crefyddwyr yr oes ydoedd ei Uenorion. Yr oedd teulu

Rhydderch yn y Cwm Du oil, neu gan m\N'yaf, }-n aelodau ac yn
weinidogion, pregethwp*, a chjnighorwyr, rhai gyda'r Bedyddwyr,
ac ereill gyda'r Henaduriaethwyr ; ac yr oedd llawer hefyd o awen yn
y teulu ; ac felly yr oeddynt yn hynafiaethwyr a llyfrwyr

;
}-n hoff o

ddarllen, ac yn uwch me>\Ti gwybodaeth gyff'redinol na'u cymmydog-
ion. Wrth ymwneyd felly a llyfmu, a'r ilwythig yn fath o ystorfa

llyfrau Cymreig yn yr oes bono, daeth rhai o'r gymmydogaeth hon
i dybio mai celfyddyd ragorol ydoedd ai'«2^ralfu llyfmu, ac i ymroddi i

ddysgii y gelfyddyd; megj's 'Nicholas Thomas, o blwyf Cennarth,* a
John Rhydderch ; ac ereill i ymgymmeryd a'r gorch^\'}-l o werthu
llyfmu, mci^ys ' Levvns Thomas o blwyf Llangrannog.'f Y canlyniad
fu i argmff*wasg gael ei sefydlu yn eu cymmydogaeth, ac nn Isaac
Carter yn argi-aff'ydd

;
yr hwn a symmudodd yn fuan i Gaerfyrddin,

lie y ceir Nicholas Thomiis yn argraffydd, wedi bod ychydig amser
dan enw Isaac Carter. Y mae yn drti thebyg mai yr un wasg oedd
dan enw y ddau, canys y mac argraff'waith y llyfmu a argmfiVs-yd
ganddynt yn proH hyny ; a thebyg iawn y>v, bod gan N. Thomas
r^^vbeth i'w wneyd a'r wasg bono, pan ydoedd ya Nlirefhedyn, gan
ei fod ef yn byw yng Nghenarth, ger Haw.
Y mae enw un John Harries, W. Davies, a Christmas

Samuel, yn gyssylltedig fel cyhoeddwyr llyfrau. Daeth J. Harries
yn weinidog cyimorthwyol i Davies, i Gapel Isaac, yn 1724% a bu
farw lonawr 3, 174S; a dilynwyd yntau gan Thomas Wilhams,
awd\NT yr ' Oes-Lyfr.'

• Yr Adolnoydd, IS-VJ. i\u\ v.

'
' y

mae y Cwm Du, eruafl yw nopiKjlI y
rhan fwyaf o houi o fewn terf\'uau ^v. ,.... i...... , .v...„.. i..,^.^. v....* ^^^ *, a.f.

1719.J

t Gwelrhif 7, d.f. 1714.
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3. * Gweledigaeth. David Evans, o'r Plas Du, yn sir Drefaldwyn.'

Mwythig. 8plyg.

Yr Evansiaid oeddynt unwaitli jn berchenogion j Plas Du, nen y
Plasau Duon. Yr Evan cyntaf oedd Evan ab Hywel, yna ei fab
yntan yn Lewis Evans, a'i blant yntau yn Morgan, Evan, Edward,
ac Einion Evans, gan adael yr ab allan fel o'r blaen y gwneid yn y
teulu hyn hyd ddenddeg nen dair ar ddeg o genedlaethan—hyd
Einion ab Seissyllt, yr hwn a briododd Nest ferch Madog ab Cadwgan,
Nannan, Arglwydd Meirionydd,

4. *Drycli y Prif Oesoedd, Yn ddwy Ran. Gan Theopbilns

Evans.

Argraphwyd yn y Mwytbig, gan John Rhyddercb tros yr Awdwr
1716.'

[Dyma yr argraffiad cyntaf o 'Dclrycliy Prif Oesoedd;' ac y mae yn llawer
anghyflawnacli na'r ail argraffiad, yr hwn oedd yr olaf a gyhoeddwyd gan yr
awdwr hylitlir ei bun, Nid yw enw y gwaitli yn gyflawn yma ; ond gan nad
oes cyfargrafF o^ cyn-argraffiad o fewn fy nghyrhaedd, nis gallaf gyflawnu y
diflfyg : ond tebygol mai cyffelyb ydoedd i enw yr ail argrafl&ad, yr hwn a geir

yn Uawn d.f. 1740, rbif 4.]

5. ' Y Cymmunwr ystyriol, nen Eglurhad Atbrawiaeth Sacrament

Swpp.er yr Arglwydd, &c. Gan William Pleetwoodj D.D.

Esgob Llanelwy, yn awr Esgob EH,'

Llundain. 12plyg.

Yr oedd y Dr. Fleetwood yn esgob Llanelwy o*r fl, 1708 i'r fl,

1714, ar ol y Dr. Beveridge, ac o flaen y Dr. J. Wynne.

6. ' Pregeth a bregethwyd yn Nghapel T^ Ely, yn Holbum, yn

Llundain, ar Ddydd Mercber, Mebefin y 7, 1716, Dydd y Diolch-

garwcb-cyhoeddus am fend^tb Duw ar Gyngborion ac Arfau ei

Fawrhydi yn llonyddn y Gwrtbiyfel aiuiaturiol diweddar. Q
gyfieitbiad lago ab Dewi.'

Mwytbig. 12plyg.

Y * Gwrthryfel annaturiol ' hwnw oedd yr nn a godwyd yn Scot-

land ar ddyfodiad Sior i. i [orsedd Lloegr, gan y rbai a fynent roddi

iVyr i Siarl ii. yn frenin,-yn lie ei gefnder Sior i.

7. * Ufudd-dod Eglwys Loegr i'r Brenin George, &c.*

Jjlundain. 12plyg.

[Llyfryn arall ar yr un pwnc ydyw hwn yma.]

8. * Llawlyfr y Gwir Gristion.'

Mwythig. 12plyg.
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9. 'Gwirionedd: y Grefyild Grist'nogol. O Waitli Hugo Grotius.

A gj'fjeithwyd guu Edward Samuel Person Bettws Gwerfil Goch.

Argraphwyd yn y Mwythig f^an John Rhydderch yn y Flwyddyn,
1716.' Ll^plyg. »eii 8plyg byclian : 16+204=220 tudalen.]

Rhoddwyd pctli o bancs y cyfieithydd o'r blaen.* Y mae yn
bn<jdol yuia roddi peth orybwyllion am yr awdwr

lluao Gkotius a anwyd yn Deltft, yn lloland, Ebrill 10, 1583.

Cafodd oi ddysgoidiaetli ym Mhrifysj^ol Leiden ; ae wedi gorphon ei

dymraor yno, efo a gymmerodd le fel ysgrifenydd Uysgenadaeth i

Ffrainc, a ehylioeddodd amrai bethau. AV^odi myned yn ei ol o'r

daith bono, ofe a wnaod yn gyfreithiwr. Yn 1615 efe a anfonwyd
i Loegr, i ymdrechu heddycbu rbyw ymrafael oedd rhwng lloland a'r

wlad hon o berthynas i'r bawl o bysgota ym moroedd Greenland, pryd

y dorbyniwyd of yn groesawgar gun y Brenin lago i. Wedi myned
yn ol efo a ymddyrysodd yn nlierfysgiadau yr amseroedd rhwng y
pleidiau duwinyddol a gwladyddol—y Calfiniaid a'r Gwrtbfynegwyr
(Arminiaid) oedd yn ymranu yn y wlad bono, yr byn a fu yn fuddu-
goliaeth i'r cyntaf ar yr olaf ; ac yn y careliar yr ysgrifenodd y
Traetbawd bwn yn Lladin.f Rboed ail argraffiad o bono yn Gym-
raeg yn 18— o dan olygiad y Pareb. David Rogers, gweinidog
Wesleyaidd; ac un arall yn ddiweddar [1854] gan Mr. Spurrell,

Caerfyrddin, o dan olygiad medrus y Parch. D. S. Evans.

10. * Cywydd i'r Mertbyron. Llundain.' I2plyg.

[Hwn yw y darn argraflfyddol goreu a chywiraf a welais i o waith Sion
Rhydderch garbwl ; er bod hwn yn dtligon poll ar ol argratfwaith cytfredin yr
oes. Y mae Dafydd Rogers wedi gMiieycl amryw gyfuuwidiaclau yn yr ar-

graffiad a gyhoeddwyd gandilo of o'r cytieithiad gotUdog hwn. Nid oes dyddiad
WTth argraffiad Rogers.]

11. ^ 'Myfyrdod Comfforddns i Gristionogion.'

Llundain. 12plyg.

12. * Ufudd-dod i Lywodraotb a Cbariadoldeb, wedi eu gosod

allan mown pregeth a adroddwyd yn Eglwys St. Paul, yng Ngardd

y Myneich, ar Ddydd GwylDewi, sef y dydd cyntaf o Fawrtb, 1715.*

Llundain. 8plyg.

Gyhoeddwyd y bregeth ucbod yn y ddwy iaith, gan jt un, ac ar
yr un pryd.

['Gardd y Myneich ' yw Corent Garden, yn Llundain. Mae yn debyg nuu
o flaeu Ysgol Rad y Cymry y traddodwyd y bregeth.]

13. *Pregetbar Act. xxi. 30, 31. Gyfieithiad R. Llwyd.'
Mwytbig. 12plyg.

14. ^ 'Dofosiwnau Priod, o gyfieithiad W. L. M.D.

Gwel rhif 6, d.f. 1714.

t Penny Cyclopedia; Jones's Christian Biogmphical Dictionary.
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Argrapliwyd yn y Mwythig, gan Jolm Rhyddercli, tros Dafydd
Lloyd.' 32plyg.

Y mae rliagymadrodd y llyfr bychan hwn gan *Jolin.Owen,' jtp

hwn oedd wr o sir Fon,* yr hwn a briodola ei awduriaeth i un Dr.
Valantine. Pwy ydoedd y Dr. Yalantine? Ai onid Thomas
Yalantine, B.D., o Chalfont Saint Giles, yn sir Buckingham, yr
hwn y ceir ei enw yn un o 121 o dduwinyddion a enwyd i fod yn
Gymmanfa o Dduwinyddion, cynnwysedig o Eglwyswyr ac Anghyd-
ffurfwyr i gyfarfod yn "Westminster, i ymdrafod ar ryw gynllun i'w

roddi ger bron y Brenin Siarl i. a'r Senedd, er cymmodi pleidiau

crefyddol yr oes hono? Yr oedd yn bregethwr poblogaidd iavm.
Attaliwyd ef rhag gweinidogaethu gan un Syr John Lamb, Deon yr
Archau, o blegid gwrthod darllen Llyfr y Chwaryddiaethau.f Y
mae cyfeiriad at y llyfr hwn o'r blaen ddwy waith, yn ol Mr.
Moses AVilliams.J

15. * Ffordd y Cristion i'r Nefoedd, Neu pa both sydd raid iddo ef

wneuthur i fod yn Gadwedig : Gwedi i droi 'n Gymraeg, allan o'r

trydydd Argraphiad yn Saesonaeg. Gan E. Llwyd, Eglwyswr

Llangedwyn.

Argraphwyd yn y Mwythig.'

16. * Gweddi yr Arglwydd wedi ei hegluro mewn amryw Ymad-
roddion Byrion. Gan G. Griffith, D.D. Esgob Llanelwy.*

Ail argraffi.ad.§ Ehoddwyd argraffiad o'r unrhyw hefyd yn y
canrif hwn, gan Gymdeithas o Eglwyswyr yn Esgobaeth Bangor.

17. *Athense Britannicae. By Mylas Davies. 1716.'

Un o Dre'r Abad [ym mhlwyf "Whitfford, ger Treffynnon] oedd
Myles Davies, ac o deulu y Dafisiaid o Lanerch, ger Dinbych.
Cynghorwr yn y gyfraith ydoedd; ac yn byw fwyaf yn Llundain.

Yr oedd yn elynol iawn i Ariaeth, Sosiniaeth, Pabyddiaeth, &c.,

ac yn nodedig o selog dros Sior i. pan y daeth i gymmeryd meddiant
o orsedd y deyrnas hon. Bu farw mewn siomedigaeth a thlodi Tach.

24, 1723, yn 48 oed, a chladdwyd ef yn Nghapel y Twr, Llundain.
||

18. *A true (though a short) account of the antient Britons, in

respect of their descent, qualities, settlements, country, language,

learning, and religion ; with the effigies of Llewelyn ab Gruffydd,

the last Prince of Wales of the British Blood. By J. L. a Cambro

Briton.'

London, 1716, 4to.

* A. Llwyd's llintonj of the Island of Anfjlesea, p. 392.

t Talmer's Calamy's Nonconformist Memorials, vol. i. p. 297.

X Gwel rhif 3, d.f 1G56; a rhif 1, d.f. 1684.

§ Gwel rhif 1, d.f. 1085.

II
Pennant's History of Whitford and Llanasa, p. 115.
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19. * Memoir of Matth. Henry. By W. Tong.' 8vo.

Cyhooddwyd argraffiad arall 1 2plyg yr un araser.

20. *A Display of Ilerauldry, of most particular Coat Armours,

now at use in tho six Countios of North AValos, &c. Collected out

several Authentic Authors by John Davies of Llan-Sillin Parish

in Denbigh Shire, Antiquary.

Salop. Printed by John Roderick for tho Author, in the year
171G.'*

YJohn Roderick hwn 3'doedd John Rhydderch^ yv argraiTydd

a'r Alinanaciwr Cymreig.f Arferai ahv ei hun yn John Holers liei'yd.

John DA^^E3 ydocdd o'r Rliiwlas, Llaiisilin, yn sir Ddinbych.
Y mae dwy gyfrol unplyjj^ a dwy gyfrol 4plyg o Achau Cymreig
ganddo yn y Gywreinfa Brydeiiiig, ym mlilith ysgriflyfrau a elwir

Additional 3ISS. rh. 98G4-7. Prynwyd liwy gan y diweddar Thomas
Pennant, Ysw., y teithydd, gan weinyddosyr hen Ddafydd Jonos, yv
argraffydd, Trefriw. Oddi wrth yr ysgrifau hyny y cafodd Syr R. 8*

Meyrick rai gwelliadau wrtli olygu ei Heraldic Visitation. Y mae enw
John Davies yn gyssylltedig ag un William Hughes, fel jn tystio i

gywirdeb achau pob teulu ag y mae eu hachau wedi eu cofrestru gan
Lewys Dwnn, yn siroedd Mon, Caernarfon, a Dinbych. Darfu i

lyfr o achau gael ei gyhoeddi allan o weddillion ysgrii'eniadau John
Davies, gan John Reynolds, mab Jacob Reynolds, o Groesoswallt,

a'r hwn oedd yn nai fab chwaer hefyd i'r hen achwr.

[Y mae yn lied ddilys genyf mai hw-n yw y gwaith a gam-gofncKlir tl.f. 1616,
rliif 1. Yn y flwyddyn hon (1716) yr ymddangosodd ' Herauldry ' John Daxnea
gyntaf.]

21. ^ 'Catecism; Hynny yw, Athrawiaeth i'w dysgu gan bob
Dyn, cyn ei ddwyn i'w Qonffirmio gan yr Esgob.' Llundain.

Catecism yr Eglwys, gyda rhagymadrodd gan 'Moses Williams,*
* At Blwyfolion Llan-AV^enog yng Ngheredigion,' lie y mae yn galw
ei hun eu * Periglor,' ac a gyhoeddodd yn Llundain, pan oedd yno
yn golygu yr argraffiad o'r 13eibl a ddaeth allan yn 1717-184

22. 'Aluredi Beverlacensis Annales sive Historia de Gestis

Regum Britannia), Libris ix. E Codice pervetusto, calamo exarato,

in Bibliotheca Viri clarissimi Thomco Rawlinsoni, Armigeri,

Descripsit ediditquo Tho. Heami us, A.M. Oxoniensis, Qui &
Prrofatione, Notis, atque Indice illustravit.

Oxonii, E Theatro Sheldoniano, mdccxvi. Sumptibus Etlitoris.'

[Alured (Alred neu Alffred) o Beverley, ydoedd h.anesy»M Seisonig, yn
byw yn y 12fed ganrif. Dywedir ei eui yn Beverley, yn swydd Gaerefrog ; ao

• Meyrick's Dtmn's Heraldry^ Introd. p. xxx.

tOwelrhif 2, d.f. 1716.

t Yr Haul am Chwefror, 1858.
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iddo dderbyn ei ddysg ym Mhrifysgol Caergrawnt, lie yr enwogodd ei hun yn
fawr mewn duwinyddiaeth, yn gystal ag mewn gwahanol gangenau o ddysg-
eidiaeth gyflfredin. Bemir i'w farwolaeth ddygwydd o gylch 1129, y flwyddyn
y mae ei Hanes yn terfynu. Y mae yn dechreu ei hanes gyda Bnitus, yr im
modd §L Gruffydd ab Arthur, ac yn ei derfynu yn y 29fed flwyddyn o deymas-
iad Henri i, brenin Lloegr. Ni chynnwys y gwaith ond ychydig, os dim, na
cheir yn ysgrifeniadau Gr. ab Arthur, Beda, Fflorens o Gaerangon, Henri o
Huntingdon, a Simeon o Durham ; ond oddi ar y blaenaf a'r olaf y mae wedi
benthyca yn benaf . Nid oes dim cyssylltiad neillduol rhwng ei waith a Chymru,
a phrin y mae yn haeddu ei gofrestru yn y gwaith hwn.
Y Golygydd ydoedd Thomas Hear:n: neu Hearne, yr hynafiaethydd diflin a

dysgedig, jrr hwn a gyhoeddodd luaws mawr o hen awduron eyffelyb i Alured,
a gweithiau yn dwyn cyssylltiad 2, hynafiaethau y deymas, Ganwyd ef yn
White Wetham, yn swydd Beres, yn 1678 ; derbyniodd ei ddysg yn ysgol rydd
Bray, ac yn Neuadd Edmwnt, yn Rhydychain ; a bu farw ar y lOfed o Fehefin,

1735.]

1717.

1. ' Mynegai'r Bibl Cyssegr-ldn, &c. Gan William Nicholas,

&c. gyfieithiad Samuel Williams.'

Llundain. 8plyg.

Samuel Williams ydoedd berson Llangynllo [ger Castell Ne-
wydd Emlyn], yn sir Aberteifi, a thad Moses Williams, golygydd y
Beibl.* Yr oedd y Mynegai yn cael ei argraffu i'w gyd-rwymo a'r

Beibl oedd yn awr yn cael ei gyhoeddi, ond bod rhyw nifer o honynt
yn cael eu rhoddi allan wrthynt eu hunain hefyd. Dywedir uchod
* gan William Nicholas ;'f ond dywedir mewn lie arall mai gwaith

y Dr. William Lloyd, esgob Llanelwy, ydoedd y M)aiegai.

2. * Pregeth a Bregethwyd yn Nghapel Ty Ely, &c. Gyf-

ieithiad un ffyddlon ddeiliaid y Brenin George.'

Mwythig. 8plyg.

Gall fod hon yn ail argraffiad ac ail gyfieithiad.J Capel Ty Ely
ydoedd gapel eglwysig teuluaidd perthynol i'r ty yn yr hwn y
cartrefa esgobion Ely tra y byddant yn Llundain, fel y mae yn
berthynol i bob esgobaeth at wasanaeth' eu hesgobion, ac a elwir

wrth enw eu hesgobaethau, megys £11/ House^ Bangor Homey &c. =

Ty Ely, Ty Bangpr.§

3. * Meddylieu neiUduol ar Grefydd. Dosbarthedig mjrvm

Devddeg Pwngc ; a Bwriadeu Gweithadwy Efurfiedig arnynt. Gan

y Gwir Anrhydeddus Ddd yn Nuw Gwilim Beveridge, D.D.

gynt Arglwydd Esgob Llan Elwy. Gjrfieithiad Jago ab Dewi.

Printiedig yn Llundain, ac ar werth yno gan Wiliam Mears dan
Lun yr Oen ger Llaw Tempi-Bar. mdccxvii.' 12plyg.

* [Yr oedd Samuel Williams yn reithor Llangynllo ac yn ebrwyad neu ficer

Llandyfriog.]

t ['Gan William Nichoh* a ddywedir yng Kghofresir Moses Williams :

gwelerrh. 129.]

t Gwel rhif 6, d.f. 1710.

§ [Nid oes, hyd yr wyf yn gwybod, un ty yn Llundain y pryd hwn yn perthyn
i un esgobaeth ond esgobaeth Llundain ei hun, ac archesgobaeth Caergamt.]
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Y mae iddo rag^Tnadrodd cyflwyniadol * /V Urddatol a*r An-
rhydsdd-ts Ilarri Llwyd o I^an I^luwddog yn Sir Gaor Fyrddin
Ysgwier a Sevfdant ol'r Gyfraith^^ &c., o waith * J/o^tes Williams;* ac

wedi vi arwydd* » a'i amserii guiuMo

—

^Llundain, y Seithfed o Idiau Hhag-

fyr., 1716.' Y ma<' y\\ dilyn hyny w}tli o Miglynioii ^JUawl i'r Llyfr, yr
Awdicry «V C>/fuitlii/dd,^ gan * Samuel Jfiltam^, Por»oii IJan O'ynllo

ynj:: ^Winionydd;' pedwar o ^ Uuylynion o Fulawd iW Llyfr^ gan
* llieophilm Evam-* a cliywydd * Clod haeddedigol iV Llyfr hwn ' gan
* Jenkin 'Thomas;^ ac y mae yn ei ddiwedd y ^ Cytcydd i'r Jenu^ o

Gynhildeh Wyneh yn tcithwyyieh^^ gan ^ Jeuan Gntff'ydd o Lan Iliangel

Tredeyrn.^ Y mae y geiriau Italaidd yn yr wyneb-ddalen lion, yn
argruti'edig d llythyronuu cochion yn y gwreiddiol.

i)iau mai y gwuith rhagorol hwnw, o'r enw iieliod, o waith y Dr.

William Beveridge, esgob Llanelwy, ydoedd.

Ieuan ab GuuFi'YbD* oedd yn byw yn y Twr Gwyn, ym mhlwyf
Troed 3'r Aiir, yn sir Aberteifi, ac yn gymmydog i lago ab Dewi.
Y'r oedd yn iiu o amryw l)rydyddion a hynodeut yr oes hono yng
Ngheredigion. Y mae 'Carol Hal' o'i waith ym ' Mlodau Dyfed.'

Y mae marwnad iddo yn argrafledig o waith Jenkin Thomas, o'r

Cwm Du, ger Castell Newydd yn Emlyn, yr hwn oedd Irawd i daid

John Bhydderch yr argraflydd, yr hwn a ddywed

—

* Oor y pwnc oedd rhoi pencordd
Dan gwys ddwys ddofn, colofn cerdd

:

Ifan Gruffydd fwyn graffus,

Dyn ar air a dynai'r us.;

E brofwyd hwn yn Brif-fardd,

Dir ei fod yn Gadair Fardd:
Fe wnai Gerdd yn bencerddiawl,

Cysson oedd ei don ddidawl

;

Tebyg oedd ei gyhoedd gan,

Lwys ergyd, i lais organ
;

Fe eiliai gan o fawl gwych,
Ar don fwyn i'r da'n fynych

:

Ail oedd ei hen awen o,

A'i wybodaeth i Bedo.
Gwnai gynnilwaith perffaith, pur,

A didwyll, ail i Dudur.
(I

' (liii, fel gwo sidon,

1 : liiadau'n glymiadau gUn

;

'Iv oedd yn ei gan ruddyu gwych,
y tri enaid tirionwych '

Yr oedd hefyd fardd arall o'r enw Ieuan Gruffydd, yn byw tua'r

un amser yng Nghefn y Maes, ym Meirionydd ; ac y mae perygl
weithiau gymmeryd y naill yn lie y llall..-|-

* \lfar\ Gruffiidd y gelwid ef yn ei ddydd, ao y gelwir ef ar lafar gwlad
y dvdd hedJyw. Y mae y ty y preswyl'
ibyddus fel y cyfryw yn y gj'nimydogaeth.]

hyd y dvdd heddyw. Y mae y ty y preswyliai ynddo yn aros eto, ac yn
adnabyddi

t Yr Adohjgydd, 1852, t. 54, 61 ; Llythyr y Parch. D. S. Evana. [Yr wyf, ar
ol monylach ystyriaeth, yn tucddu i dybied mai yt un oedd y ddau lian

40
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4. * Cofrestr o'r holl Lyfrau Printiedig, gan mwyaf a gyfansodd-

wyd yn yr laith G-ymraeg, neu a Gyfieithwyd iddi hyd y Flwyddyn

1717.

Printiedig yn Llundain, gan Brintwyr y Brenin, 1717.'

. Yr oedd Mr. Moses Williams yn cael argraffu ei fdn lyfrau

Oymreig at wasanaeth crefyddol, gan Joseph. Downing, argraffydd

y * Gymdeithas er Taenu Grwybodaeth. Gristionogol,' gan ei fod o
bosibl yn cael cynnorthwy y gymdeithas hono i'w dwyn allan ; ond
y * Gofrestr ' hon, gan nad ydoedd o natur grefyddol, h.y., heb fod
yn gynnortbwy i ddefosiynau nac ymarferiad crefyddol, eitkr dernyn
llenyddol o gywreinrwydd a difyrwcb, a argraffwyd ar ei draul ei

bun gan * Brintwyr y Brenin,' y rhai oeddynt yn rhwym o gael
argraffu y Beiblau, o blegid eu breintlytbyr i'r dyben bwnw, er

bod byny ar draul y * Gymdeithas ' befyd.

[Adargraffwyd cyfran o'r 'Gofrestr' hon yn y Gtoyliedydd am 1832, t. 87,

119, 217; a gresyn na buasid yn cyhoeddi y cyfan o honi. Dyma seilwaith

*Llyfryddiaeth' Gymreig; a buwyd am agos i gant a banner o flynyddoedd
heb wneuthur un cais i cbwanegu ati a'i pberffeitbio. Gweler y Ehagymadrodd
i'r gwaith hwn. Nid yw enw yr awdwr, Moses Wiliams, ar ddalen yr enw

;

ond ceir ef ar ddiwedd y cyflwyniad i ' Richard Mostyn, o Benbedw ;' ac hefyd
ar ddiwedd yr anercb byr 'Ar y Cymry,' yr hwn a ddyddir yn ' Llundain, y
7fed o Fehefin, 1717.']

5. ' Catechism o'r Scrythur, Yn Nhrefn Gwyr y Gymmanfa : A
Scrifenwyd yn Saisoneg gan Fattbew Henry Gweinidog yr Efengyl,

Ac yn Gymraeg i ddangos i'r Cymro injaith (1) Ypetheu y dylei efe

eu credu. (2) Y dyledswyddeu a ddylei efe ei cyflawni tu ag at

Dduw a Dynion. (3) Y cyfryngeu neu'r Moddion, a ddylei efe ei

barfer. (4) Y petheu a ddylei efe eu gofyn gan Dduw mown
Gweddi, a bynny allan o Air Cyssegrlan Duw ei bun : brintiad

Cyntaf yr awdwr gan laco ab Dewi. A'i Brintio yn y Mwythig
gan John Bhydderch, i David Johnes, Christmas Samuel, a William

Davies. 1717.'

Ymddengys fod hwn yn ail argraffiad, neu argraffiad a chyfieitb-

iad newydd.*

^ynryn Iroed yr Aur (Irodeyrn), Ceredigion; a nwyraeh bod
ystod rhyw ran o'i oes, wedi bod yn preswylio yn un o honynt.
gwybod i mi weled yn rhywle, ond nid wyf yn sicr pa le, giy^jwy]
Uruffydd, o Gefn y Maes, ym Meiriony<ld, ym ndilith beirdd y (

Gruffydd hyn, ac mai rhyw gamsyniad a barodd ei gyssylltn A, Meirionydd.
Y mae dau le o'r enw Cf;/>/ y Macn (a wahaniaethir fel y Mawr a'r Baeli) yn
Nyflryn Troed yr Aur (Tredeyrn), Ceredigion ; a hwyraeh bod y bardd, yn

Yr wyf yn
^Iliad aiu Ifan

rruffydd, o Gefn y Maes, ym Meiriony<ld, ym mlilith beirdd y c^-fnod bwn
;

ond y mae yndebyg ddigon mai gwall rhyw ysgrifcuydd ydoedd hyn; agallasai
yr amryfusedd ddygwydd trwy waith rhywun yn gweled enw ' Ifan Grulfydd
o Gefn y Maes,' ac neb wybod fod Ho neu leoedd o'r enw yng Ngheredigioii, ac
yn gydna})yddu8 A lie o'r enw ym Meirionydd, iddo drosi auuedd y bai'dd i'r

tu gogledd i'r afou Dyfi.]

* Gwelrhif 2, d.f. 1708.
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Yma y ceir enwau y cyhooddwyr fol cyd-argraffwyr & Rhydderch,
pryd, liyd y jj^ollir gwybod yn brosonnol, uiai Rliyddorcli yn unig
oedd yr argratl'ydd,* ac niai y lloill oedd yii anturio y draul, o8 nad
oodd yr argraliydd yu cyd-j^yiiuneryd y dniul, trwy jrj'uiiiieryd iiifor

o gopiiiu i'w ofal ei liuu, i'w j^wortlm or Mwytliig fel ystorfa lyfrau,

neu * Pateruo8tor Row' y C^nury yn y dyddiiiu hyny. Y mao yma un
yn cael oi enwi yn chwanogol fol cyhoeddydd, at y rliai a enwyd o'r

Dlaon,f 8of David Jonus neu Johnes, am yr hwn yr wyf hyd yu hyn
wedi mothu caol boddlonrwydd, na bod un c'r onw hwn ym mldith
yr Ymneillduwyr 3m yr hen amseroedd, oddi eithr Mr. David Jones a
drowyd o oglwys Llandyssilio Gogo, J ac yr oedd efyn rhy gynnar i fod

& rhan yn y gorcliwyl hwn. Ond gall mai dyn anghyhoedd crefyddol

ydoedd, ac mai rhyw werthwr Uyfrau teitiiiol yn y dyddiau hyny
ydoedd.
Y mae yn ei flaenu anerchiad rhagymadroddol o chwe* thudalen,

*At fugeiliaid ac Athrawon, Ponteuluoedd ac Jeuenctid Cymru:' ac

wedi ei arwyddo

Caerfyrddin Meh. William Evans.*

24. 1716.'

Ac y mae olysgrifen o gefnogiad wedi ei arwyddo gan * Thomas
AVallters. Thomas Parot. James Lewis. David Johnes. Thomas
Maurice. Jenkin Jones. David Edward. Philip Pugh. David
Jenkin. Thomas Beynon. James Davies.* Gweinidogion Ymneill-
duol jT oes bono.
Er bod hanes awdwr enwog y llyfr yn dra adnabyddus, byddai yn

wallus peidio a rlioddi brashni o bono yn gyssylltedig a'r llyfr

c^Titaf hwn o'i eiddo a gyhoeddwyd yn Gymraog, ac mor g}Tinar fol

y gallasai y cyhoeddwyr fod wedi ^Tiigyughori ag ef am eu bwriad
canmoladwy. Gan hyny

—

Y Parch. ^Maitiiew Hexry a anwyd yn y Broad Oak (=Y
Ederwen Lydan) yr hwn sy ffermdy yn nliref ddogwm Isgoed, yn
sir Ftlint, llydref 18, 1662. Yr oedd oi dad, Philip Henry, }ti un
o'r 2000 ofToiriaid a adawsant, neu a gymmorasant eu troi o Eghvys
Loep^ yn 1662, yn hytrach nag ufuddhau i • Weithrodyr Unflurfiad.'

Wedi caol y rhan fwyaf o'i ddysgeidiaeth gyda Mr. Doolittle, yn
Llundain, yr hwn* oedd yntau hefyd yn un o'r gn oinidogiou an-
ghydtfurtiol,§ ofe yn 1685, pan yn 23 ood, a ddoohreuodd astudio

y gyfraith yn Gray's Inn, Llundain ; ond rhoddodd heibio y gyfraith
yn fuan, a dechreuodd bregethu, ac wedi ei ordeinio yn 1687, yn

* [Nid oea yma mo'r dyryswch lleiaf : Sinn Rhydilerch oe<ld >t argrafTydd,
ac i neu dros y gy^'^T a euwir yr oed«l jTi g>vneutliur y gwaiUi. (Jcllir mcddwl
na sylwodd yr awdwr ar y geirjTi *i'.J

+ Gwelrhif 2, d.f. 1716.

t [Llandyssilio Gogo sy blwyf jmg Ngheretligion, nid neppell o'r Cai Ncwydd

;

ond dywcil yr awJwr me>\ni m.\n arall (d.f. IG^U-IH)) mai o 'Eglw'js Llandys-
silio, vn sir Claerfyrddin.' yr lu»n sydd yng nybyumiydogacth \:Vrbcrth, y
Civfodd Dafydd Jouusj ci diUfeddiannu.J

§ Gwel rhif 1, d.f. 1687.
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25 oed, efe a sefydlodd fel gweinidog ymneillduedig Presbyteraidd
yng Nghaerlleon. Bu yno hyd 1712, sef 25 o flyiiyddoedd, pryd y
symmudodd i Hackney, i Treinidogaetliu yno. Bu farw gan ddyrnod
o'r parlys mud, pan ar ei daith. o Gaerlleon i Lundain, Meh. 22, 1714,
yn 52 oed. Y gwaith y mae yn cael ei adnabod oreu wrtlio yw ei
' Esboniad. ar yr Hen Destament a'r Newydd,' yr hwn a ddaeth
allan gyntaf mewn 5 cyfrol unplyg ; a'r liwn a geir jn bresennol yn
Seisonaeg mewn amryw ffurliau a pbrisiau, ac sydd hefyd yn
Gymraeg er ys blynyddau bellach. Nid oedd yr awdwr wedi
gorphen yr Esboniad pan fu farw ; ond cwblhawyd eio'v Rhujeiniaid
i'r Dadguddiad gan wahanol ddwylaw. Ysgrifenodd ef amrai
draethodau a phregethau, heb law yr Esboniad, y rhai sy mor
rhagorol a'i esboniad, er nad ydynt yn cael eu darllen gymmaint ; a
chyhoeddwyd rbai darnau yn Gymraeg, heb law y * Catechism *

hwn.*
Dywedir fod y Catecism hwn yn ' nhrefn gwyr y Gymmanfa.' Yr

ydys yn cael yr ymadrodd hwn yn fynych yn gyssylltedig a llyfrau

yn ymdrin a phynciau crefydd mewn ffurf o ' Gorff o Dduwinydd-
iaeth gan Ymneillduwyr, a'r Eglwyswyr yn ysgrifenu ar bynciau
crefydd mewn trefn, yn y ffurf o Esboniad ar Gatecism yr Eglwys.
Gwyr y Gymmanfa oeddynt 121 o dduwinyddion a gyfarfuant yn
"Westminster, mewn canlyniad i weithred seneddol a gymmerodd le

yn 1643, i geisio cytuno ar bynciau athrawiaethol a dysgyblaethol
eglwysig yn amser yr anghydfcd ihwng yr Eglwyswyr a'r Puritan-
iaid, er sefydlu Presbjteiiaeth yn greiydd sefydledig y wladwriaeth
yn lie Esgobyddiaeth. Ym mhlitli petLau ereill, penderfynasant ar

osod eu tybiau athrawiaethol alJan mewn flurf o Gatecismau; y Cate-
cism mwyaf, a thalfyriad o bono o dan yr enw ' Y Catecism byraf,' y
rhai, y ceir gweled, a gyl oeddwyd yn Gymraeg amrywiol weithiau
cyn i'r Presbyteriaid jmlygru oddi wrlh flydd eu hynafiaid, a syrthio

ar draws y cwbl i'r hyn ag yr oedd * gwyr y gymmanfa ' yn cyfan-

soddi eu Catecism fel rliagfur yn eu herbyn. Ond y mae Eglwys
Befydledig Scotland yn eu hystyried eto fel safon eu hawdurdod,
neu grynodeb o'u ffydd.'f

6. * The Eise and Progress of the Most Honourable and Loyal

Society of Ancient Britons, establised in Honour to Her Eoyal High-

ness's Birth-Day, and the Principality of Wales on St. David's Day,

the First of March, 1714-5. By Sir Thomas Jones, Kt. Treasurer

and Secretary to the said Society. In a Letter to his Countreymen

of the Principality of Wales.

London, Printed by W. Wilkins, for W. Taylor, at the Ship in

Paternoster-Row. 1717.*

7. * A Survey of the Cathedral Church of St. David's, and the

Edifices belonging to it, as they stood in the year 1715. To which

* Penny Cyclopcedia ; Jones's Christ. Blog. Diet.

t Neal'a History of the Puritans, vol. iii. p. 43-241.
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aro added, Some Memoirs relating thereto and the country adjacent,

from a MS. wrote about the latter end of Queen Elizabeth's reign.

Together, with an Account oT the .\njli- bishops, Bishops, Precentors,

Chancellors, Treasurers, and Anli-Deacons of the See of St. David's.

Collected by Br- wne Willis, Esq ; Illustrated with Draughts, and

adapted to the said Historical Description.

London : Pi inted for Ji. Gosling, at the Mitre and Crown against

St. Dunstan's Church in Fleet-Street. 1717.'

8. * The Goodness and seventy of God, in his dispensations, with

respect unto the Ancient Britains, displayed in a Sermon preached

to an auditory of Protestant Dissenters at Haberdasher's hall in

London on March 1. 1716, being the anniversary of the birth of her

royal Hii^hness the Princess of Wales, and tlie festival of St.

David. ByJer.Owen.*

London. 1717.

9. * The Nature and Duty of a Public Spirit. A Sermon Preach'd

at St. James's Westminster, on St. David's Day March 1. 1716.

Before the Honourable the Stewards and Others of the Society of

Antient Britons, Etitablish'd in Honour of Her Eoyal Highness's

Birth-Day and the Principality of AVales. By the Right Reverend

Father in God Bt-njamin, Lord Bishop af Bangor.

London : Printed for James Knapton, at the Crown : and Timothy
Cliildo, at the AVhite-Hart, in St. Paul's Church Y'ard, 1717. Price

Four Pence.'

Yr esgob hwn ydoedd y Dr. Benjamin Hoadley. Maint y Uyfryn
yw 32 tudalon 8plyg.

[Gane<l y Dr. Benjamin n<^'ADLEY (neu IToadly) yn Westorham, yn^ Xghaint,
yn fl. U)7G ; a Im farw yn ITCI. Yn fuan wetli esgjniatl 8ior i. I'r orsedd,
g>*niae«l ef yn Ksgoh lUngor; yn 17*21 symmmlwj'il ef i Henffonhl ; yn 1723 i

Salsbri ; ac yn 17;M dvrchafwyil ef i esgoliaeth I'aerwynt, yr hon a tldalitxUl hyd ei

farwulaeth. PanKld ei syniadau ar hynciau eglwysig lawer <> ddatUuu ac ysgri-

Salsbri ; ac yn 17;M dvrchafwyd ef i esgoliaeth I'aerwynt, yr hon a ddalitxld hyd ei

dd ei syi

fenu yn yrocs hono; a chyhuddid ef gan lawer <> wnouthur o' »>rvu i ddadsyl-
faenu y 8(.'fydliad yr oedd yn esgob yndtlo. Cyrhaeddtnlil *l>;ull Bangor' fwy
o enwoj'rwydd na nemawr o un ddatll arall o fewn amgaemu yr Eglv^-j's.

Tarddoud y ddadl hygof h6no allan o bregeth ar /odu xviii. lid.
(

* Fy mreniniaeth
i nid yw o'r byd hwn'), yrhon adraddinlwyd ganddo, |>anoeitd yn esgub Bangor,
o tlaeu y Breuin Sior i ; a mawr fu yr ymddiuUeu a ganlynodd.]

1718.

1. 'Boibl Cyssogrlnn, &c. Printiodig yn Lhmdain, gan Brint-

wyr y Bronin loan Basgod, Asseins Thomas Newcwm, a Harri

Hils, a fuant feirw 3IDCCX\^II.* 8plyg.

Hyd yma, nid oedd un gymdeithas i argraffu yr Ysgrythyrau

—
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dim ond ymdrecliiadau personol; ond erbyn liyn yr oedd *Cjin-
deithas er Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol ' wedi ei ffui-fio, i'r

dyben o argraffu Beiblau a Llyfrau Gweddi Gyffredin, ac weitkiau
draethodau a lly£i*au'defosiynol ereill, i ddeiliaid Prydain Fawr, eithr

gan mwyaf yn gartrefol. Y Beibl uchod oedd y cyntaf a argraffwyd
gan y Gymdeithas yn Gymraeg. Y mae yn cael i alw yn gyffredin,

'Beibl Moses Williams,' oddi wrth. y Parch. Moses Williams,
Ficar Defynog, yn sir Prycbeiniog, neu y pryd hyn Ficar Llawenog,
yn sir Aberteifi, am yr hwn y erybwyllwyd amryw weithiau yn
barod, am mai efe oedd yn edryeh dros neu yn golygu yr argraffiad

h-wn. Yr oedd hwn yi* argraffiad tlws, yn cynnwys llawer iawn o
welhadau ar argrafiiadau blaenorol. Rhoddodd *Oes y Byd' ar

ben uchaf y dalenau. Cyfieithodd hefyd yr Apocrypha,* yng nghyd 4
Chanonau a Gweddiau |- yr Eglwys Sefydledig, a chyhoeddodd hwynt
yn gyssylltiol a'r Beiblau ; ond daeth nifer mawr hefyd allan heb-
ddynt. Y mae y rhai sydd heb y Gweddiau Gyffredin yn gyssystiol

k hwy, wedi eu hamseru 1717, yr hyn a achosa beth dyryswch i'r

ymofynydd, gan yr arwain i dybio ddarfod cyhoeddi dau argraffiad.

Ymddengys er hyny mai un argraffiad ydyw, a darfod iddo ef a'r

Gymdeithas adael i'r Ymneillduwyr gael rhan o honynt heb y Llyfr

Gweddi Gyffredin, ac i'r rhai hyny ddyfod allan wrthynt eu hunain,

cyn gorphen y lleill. Yr oedd yr ymroddiad hwn i'r Ymneilldu-
wyr yn ei brofi yn ddyn tyner a pharchus o gydwybodau ereill nad
oeddynt yn Eglwyswyr—mai Eglwyswr cymmedrol ydoedd, fel yr
holl ddynion defnyddiol ym mhob oes. Gwerthid y Beiblau hyn yn
Ilawn wedi eu rhwymo am y pris isel o bedwar swUt.J

2. 'Llyfr Gweddi Gyffredin, &c.

Printiedig yn Llundain, gan Brintwyr y Brenin loan Basged,
Asseins Thomas Newcwm a Harri Hils, a fuant feirw MDCCxxxvin.*

Hwn oedd y Llyfr Gweddi a gyhoeddwyd yn gyssylltiol a'r Beiblau
uchod.

3. *Pregeth gan y Parch. Moses Williams.*

Cyfeirir yn fynych at y bregeth hon yn y 'Diddanwch Teuluaidd.'

4. * Holl Ddyledswydd Dyn a osodwyd ar lawr mewn ffordd eglur,

hawdd ei deall, er lies i bawb, ond yn enwedig ir Darllennydd

gwaelaf. Gwedi ei dosparthu yn XVII. o Bennodau. Ac wrth

ddarllen un o honynt bob Dydd yr Arglwydd, goUir darllen y Cyfan
* [Yr oedd llyfrau yr Apocrypha oil wedi eu cyfieithu o'r blacn ; canya ceir

1G20, yn argratliad yr Esk- Llwyd yu 1G90, ac, hyd yr wyf wedi gweled, ym
mhob argraffiad blaenorol arall. Ond ysgatfydd nid oedd yr Apocrypha yiu
*Meibl Cromwel,' yr h>vii a gyhoeddwydd yn 1(554. Ni wnaeth Moses Williams

hwynt yn argraffiad yr Esg. Morgan yn 1588, yn argi-afhad yr Esg. Parri yn
~ ' rd yn 1

)nd
Iwydtl yn

ddim i'r Apocrypha ond a wnaeth i'r Hen Destanient a'r Nowydd.]

t [Ai nid ^Caiumsxu a (7(nio<lf(H>/(H'tJtait^ yr Eglwys a 'olyga yr awdwr? Yr
oedd '(jlwoddiau' yr Eglwys wedi eu cyfieithu, a'u hargratlu lawer gwaith o'r

blaen. Y mae y 'Canoiiau a (josodedigaethau ' hyn o llaeu argrafiiadau
Khiaiart Morys (1704 a 175*2) hefyd. J

t >Vcrcn Gomer, Hydref, 1865.
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dair gwaitli dair gwaitli yn y Flwyddyn. Angenrliaid i bob Teulu-

oedd. Gyda Duwiol-swyddau Uirgol ar ainryw AclioBion.

Gyfieitliiad Edward Samuel Person Bettws Gwerfil G6ch.

Argrapliwyd yn y Mwythig Oan Jolin Khydderch, tros yr Awdvnr

yn y Flwyddyn. 1718.' [ICplyg, »eu Splyg bychan.]

Y mae i'r * Duwiol-swyddau a Gweddiau' ragddalen o'r oiddynt

eu Imnain fol liyn :

—

* I>uwiol-8wyddau. a Gweddiau iw liarfer yn ddirgel ar amryw

Achosion. Cylfredin ac Anghyfrredin. Gyfieitliiad Edward
Samuel Person Bettws Gwerfil G6ch.

Argraphwydyn y Mwj^thig gan John Eliydderch, tros y Awdwr.'*

Ymddengys fod liwn yn bedwerydd argraffiad,t ac yn gyfieithiad

newydd. D^-wedir uchod ei fod yn eael ei argraffu 'tros yr Awdwr,'

yr hyn sydd gamddywediad, cauys dros y cyfieithydd yr argrafiwyd ef,

ac nid 'tros yr Awdwr ;'| ac yn wir nid ydys wedi gweled enw
awdwr oriocd i'r llyfr hwn yn Seisonaeg na Cliymraeg. Y mae
enw Henry Hammond wrtli y rhagymadrodd, yrhwn oedd Eglwj's-

wr enwog yn amser Siarl i, Cromwel, a Siarl ii. Ystyrid ef yn
ysgolhaig enwog gan y rhai nad oeddynt yn cydweled 4'i olygiadau

athrawiaothol. Dyoddefodd lawer o anfanteision yn amser y
woriniaeth, o blegid ei ymlyniad wrth esgobyddiaeth a breninol-

iaeth, er ei fod o olygiadau eymmedrol. Ganwyd ef Awst 18,

1605, a bu farw EbriU 25, 1660, yn 54 oed.§

5. ' Holl Ddyledswj'dd D}ti.

Argraj)liwyd yn Ngwrecsam gan Edward Wicksteed.'

Gellir galw liwn yn bummed argraffiad.|l Hynod oedd i ddau
argraffiad o lyfr o gryn faint ddyfod allan yn yr un flwyddj-n.

[Y mac y 'Duwiol-Swyddau a Gweddiau' wedi eu tudalenu ar wahan
oddi wrth y rhelyw o'r gyfrol, a cliynuwysaiit DIJ tudaleii ; ond canlyna y
8elno<lau fcl i>e bai y cyfan yn uu llyfr. Cynnwya corff y traethawd
ar * Holl Dtlyledswydd Dyn, .%3 tudalen ; y doaharth rhagarweiniol,

'My; a 'thaflen' v cynnwysiad ar y diwedd, 5: y cyfan, 404 o dudalenau.

Y luae Hhagymadrmld y l3r. Hammond—' At y (Jwerthwr Llyfrau '—wedi ei

gamamaeru yu agos i gan mlynetld ; sef, ' Mawrth 7. 1507,' yn He 1G57.]

t Owel rhif 7, d.f. 1672 ; rliif 2, d.f. 1684 ; a rhif 3, d.f 1717. [Nid ym-
ddango8o<ld njfirUhiad Ethmrfi Smvyrtl nn ohynt na chwe«li y tro h^ni ; ni»

gellir gan hyny alw hwn yn ul, Diau mai cyfieithiatl amll
yw vr '.in a vmdd.iniro.'WHl'l 5) vn ystml yr un Hwv«Ulyn,
;..
- ' " '"•- ' '" V •* " '-'ward

\\ •'W>T

'
. .: .

. - oyf-

icithiad ac argralhad vw y ddau, ond l>od dalcn yr enw ar ychytUg o r llyfrau

wc<li ei chyfadilasu i \Vrec«am ; me^'s y g^raeid yn fjiiych gjTit, ac y gwneir
aml)«ll waith yn y dyddiau prescnnoT.]

X [Argraffu y cufieUhuid dros mt\licr y cyfieithiad, a wnaeth Sion Rhydderch.]

§ Wootl's A then. Oxoti.; Jones's Chri^. Biog. Diet.

11 Gwcl rhif 7, d.f 1G72; rhif 2, d.f. 1GS4; rhif 3, d.f. 1711 ; rhif 4, d.f. uchod.
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Dichon i im gael ei gyhoeddi yn nechreu y flwyddyn ; a chan eu bod
yn gyffredin yn cael eu dosbartliu yn fuan i'r tanysgrifwyr, fod
galw ebrwydd am ycliwaneg ; ac felly i argraffiad arall, o leiaf y
rhagddalen, gael ei aigraffu <yn ddiwedd y flwyddyn. Ni ellir

rhoddi cyfrif arall am ddau ai gvaffiad o lyfr mor fawr yn dyfod allan

o fewn corff yr un fl\\ycid\'n. Y"!* ydys wedi eael amryw hen lyfrau

yn amseru felly—dau argraffiad o'r un llyfr o s^ alianol fanau yn yr
un flwyddyn. Os yw y mynegiad liwn yn gywir, ac nid oes genyf
sail i'w ystyried yn angliywir, lion ydoedd yr argrafiwasg gyntaf
yng Ngliymru, a hwn y llyfr Cymraeg cyntaf a argrafiwyd yng
Ngliymru.*

6. * The British History, translated into English from the Latin of

Jephrey of Monmouth. With a large preface concerning the

authority of the history. By Aaron Thomson, late of Queen's

College, Oxon.

London : printed for J. Boyer, at the Eose in Ludgate-street, H.
Clements at the Half-moon, and "VV. and J.' Inneys at the Princes-

arms in St. Paul's churchyard, mdccxyiii.'

7. % *^Dyled Pennau Teuluoedd. Waith y Parchedig Erasmus
Savnders, Athraw Difinyddiaeth. A Chyfieithiad Samuel Wil-

liams, Person Llangynllo yng Ngheredigion. *

NiS ydys yn sicr a gyhoeddwyd hwn ; ond yr oedd yn cael ei

barotoi i'r wasg yn 1715, gydag amryw lyfrau a gyhoeddwyd o hyny
i hyn.f Ymddengys mai o deulu y Pentref, yn sir Benfro, j^doedd

yr awdwr hwn, yn yr hwn deulu y mae yr enw Erasmus a Saunders
yn cael eu cadw hyd y dydd hwn.

[Y cyfenw presennol yw Saunders Davies.'\

8. * Memoirs of the Life atd Eminent conduct of the Pev. Dr.

Daniel Williams, with his Will and Testament. 17 18.
'J

9. ^ * Justin and the Monks of Bangor. 1718.' Unplyg.

\Ati8tin neu Auf/^istine ( = Awstin Fynach), ac nid * Justin,' mae yn ddiau a
ddylasai yr euw hwn fod.]

10. ' A Full Answer to Mr. Phillonniere and the Bishop of Bangor.

By H. Mills. 1718.'

* [Buasai yn bur ddymunol pe mynegasai yr awdwr pa un a iirlodd efe yr
argraliiad Jiwu ai peidio, Nid yw yn crybwyll dim ar ba awdurdod y mae
wedi ei osod yn y gofres. Gan nad yw yn rhoddi yr enw yn gyt1aA\Ti, mae yn
lied amlwg nan gwelodd efe mo'r argrafiiad tybiedig hwn ; a chan nad oes hyd
yma un prawf fod 7?r6 wedi ei welcd, rhaid cdrych ar rif 1, d.f. 1719 megys
cymiyrcn cyntaf yr argraiiwasg o fewn Tywysogaeth Cymru. Nid ysgrifenasai

neb 'yn iVf//twrecsam' yn y fl. 1718.]

t Khestr o ' Lyfrau Cymreig parod i'w Pr'mtio, ' yn niwedd * Cydynunaith i'r

Allor.' Gwcl rhif 3, d.f. 1715.

t J. H. Smith's Old Book Circular.
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Llyfryn yw hwn o 116 tudalon, o berthyna« i ryw anghydfod o<*dd
•1 1' •' ' '; ..(»•..:..;..:,! v i i.i ,. D^ ]},

asid gan

1719.

' Eglurhaad o Gatechigm Byn'af y Gymanfa, Yn yr hwn lie y
< yinerir ac y goaodir allan yn dra helaeth yr holl altobion sydd i'r

' ' niiori ynghatocliiani byrraf y Gyinmanfa mown ail Holiadaii ac

»», GwirioTio.bbiu gwodi hoglurhau ai proli trwy Iveswm a'r

iNrrytliur ; amn Ciioii Cydwybod a ddattoflir ac a ddiddryss-

ur, Ehai o*r p. idadleuon ac }^nrafaelion mevrn crefyiid a

drinir, attebir, ac a ddisbrofir trwy'r Scrythyraii, ynghyd a Rhcs3Tn-

iiiau yn o;

'

\\v amryfusoddau, Buddiol i'w ddarllon mown
teuluoddd >1, ar 61 ou lioU yn y Catechism, iel y gaily

gw^nnaf yn hawdd ddeall yr hyn a ddyscer yn y Catechism, yn fwy
o-^lur. waith Thorn ''- ^ ^'

'

"'
^^^ '''-

"ti lieul y
Llaeth yngaor Ludd.

Printiedig yn Nhrof-Hodyn, gan Isaac Carter, droa Tho:
Boynon, John Davies, Da : Davies, Tho : Mackaog, Nich : Thomas,
I'.v : Morris. Ac a gytieithwyd i'r Cymraeg, gan J. P. aT. J. 1719/

[IGplyg : 4451+4 = 449 tudalen.]

Os nad yw }t liysbysiad o'r blaon am arg:

llynodd yn p:yw*ir,;J: rhaid mai ar^-airwasjj:

•^viitaf yiii;- N-Ii\inrii, ac mai hwn oedd y Ili/J'r

i!,::>i'ivij(l!/jHiXliJii/mru. Trefhedyn sydd jti bent
II No\vy<4d yii Einlyn, yn sir Gtiorfyrddin.§ Yr oodd John
lonh, yr jir.n;ifl\(1.] n vtiivl v He hwn, a Nieh. Thomas, a fu

\vttli liyny yn !i, gor llaw. !Mae yn dobyg i

A. Thomas, \\^ -,- /
"' ^^'ui apgraffwasg yno, trwy

{j^ynnorthwy oreill o'r gymm o deulu John Rhydderch,

I-.]

I 'VifiT L'wiilon.'M ulcanlyni: -. ..1
,

. .-, .„

i ; ao leliy y mae rhiluodau y tudalen olaf yn

? fHyny yyr. Onst'^l -httMiji : nnd m strvdd

sydtt nil :th,

•<lrvoh v -
r V

UVS \ I V 1

1

Yni mhlwyf Cenarth y gor\

41
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y rhai oeddynt yn nodedig awyddus am lyfrau Cymraeg yn yr oes
hono. Ymddengys mai rhai yn cymmeryd rlian yn y draul o ar-

graffu a lledaenu y llyfr ydoedd y personau a enwir, rhai yn argraff-

wyr, a rhai yn weinidogion, a rhai yn feirdd. Crybwyllwyd o'r

blaen am Gatecismau y Gymmanfa>- Am y cyfieithwyr ni ellir rhoddi
dim hanes, gan na roddwyd ond llythyrenau cyntaf eu henwau yn
unig. Am yr awdwr,
Thomas Vincent, A.C, yr ydoedd yn fab i John Vincent, yr hwn

a ddygwyd i fyny yn gyntaf yn gyfreithiwr, ac wedi hyny yn
weinidog, a anwyd yn nhref Hertfford, yn 1634. Wedicael elfenau

ei ddysgeidiaeth yn Westminster a Ffelsted, efe a'i gorphenodd yn
Rhydychain yn amser y weriniaeth, lie y cyrhaeddodd ei A.C
Gwnaed ef yn gapelwr i Eobert, larll Leister ; ac er na ordeiniwyd
ef gan esgob, cafodd weinidogaeth plwyf Maudlin, yn Heol y
Llaeth, Llundain, lie yr arosodd yn ffyddlawn yn ystod y pla mawr,
gan bregethu ac ymweled a'r cleifion yn ddiofn.f Ond pan ddaeth
dydd Bartholomeus, cafodd ei droi ymaith, am na chydffurfiai a
defodau]: yr Eglwys.Sefydledig ; eto perchid ef yn gyffredin gan bob
plaid, a pharhaodd i bregethu hyd y gallai gael ei oddef gan der-

fysgiadau yr amseroedd. Yr oedd Mr. Vincent ym medru yr hoU
Destament Newydd a'r Salmau ar dafodleferydd, meddai Calamy.
Dywedai iddo ymdrafferthu i ddysgu felly, heb wybod na byddai i'r

rhai a'i cymmerent o'i bulpud, fynu dwyn ei Feibl hefyd oddi arno
rywbryd. Ysgrifenodd a chyhoeddodd amrai lyfrau man a phreg-
ethau ; ond nid oes dim o'r eiddo yn Gymraeg, am a wyddys, heb
law hwn. Bu farw yn 1678, yn 45 oed.§

Thos. Beynon ydoedd weinidog Tref Wen, Trefdraeth, a
Llechryd, yn Neheudir Cymru. Efe a ordeiniwyd yn 1688. Bu
farw yn 1729,|| wedi bod yn y weinidogaeth 41 o flynyddoedd.
' J. P.' ydoedd John Pugh, gweinidog Henllan a'r Bwlch Newydd,
yn sir Gaerfyrddin ; a derbyniodd gynnorthwy o'r drysorfa Bresby-
teraiddyn 1717.**

2. ^ 'Tyred a Groesaw At Jesu Grist. Neu Draethiad Eglur a

Buddiol ar Joan vi : Adnod xxxvii. Yn Dangos Achos, Gwirion-

edd, a Dull Dyfodiad Pechadur at Jesu Grist. 4'i dderbyniad

Dedwydd A'i Roesaw Bendigedig. A Scrifenwyd yn Saesoneg gan

John Bunyan, Awdwr Taith y Pererin, Ac Yn Gymraeg gan

Jaco ap Dewi, o'r unfed Printiad ar ddeg yn Saesonaeg.

Printiedig yn y Mwythig gan John Rhydderch, tros B. W. a
J.J.

* Gwelrhif 5, d.f. 1717.

t [Ni chymmerodd y pla mawr le hyd ym iiihen tua thair hlyncdd ar ol

Dygwyl Bartholomiius.]

t [Nid am anghydfrurfio A dcfodau yr Eglwys y troed y ddwy HI allan o honi
ar y dydd hygof liwuw, ond am ua chydymflurfieiit A,'i (fur/irdsunatth.]

§ Wood's A then. 0x9n. vol. ii. p. 403; Neal's History of Puritans, vol. iv.

p. 451.

II Yggrifau y Dr. John Evans yn Llyfrfa Red Cross-Street.

** Ysgrifau yn Llyfrfa y Dr. Williams.
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Dichon na raid manylu ar awdwr y llyfr hwn, sef yr hen loan
Buny an,*yr liwn a anwytl yn Elstow, ger Bedfford, yn 1 628. Gwnaed
of yu weiiiidog i gynnulloidfa o Fodyddw}T, ondyn IGGO, efe agj'in-

morwyd i fyny, a gondeinniwyd, ac a dailwyd i garchar, am gynnal
yr liyn a elwid yn gyfarfodydd angliyfreithlawn, gan y rliai oedd y
])ryd hyny mown awdiirdod, a chadwyd ef yn y carcliar ddouddong
mlynedd a Iiunner, ])au y rhyddhawyd ef trwy eiriolaeth y Dr.
J^urhnv, esgob Lincoln. Yn y carchar yr ysgrifenodd lawer o'i

lyfrau. 13u farw yu 1688, yn 60 ood.*

3. * Testament y Deuddeg Patriarch, sef Meibion Jacob. A
gj'fietliwyd allan o'r Groog gan Robert Grotshead, Esgob

Lincoln. Ac allan o'i gopi ef a gj-fieithwyd yn Ffrangeg, ac yn

Dwits gan eraill, ac yn awr yn Gymraeg. Er parch i ba un i mae
yn Scrifenedig yn y brif Ysgol yn Nghambridge ar Barsment

Coppi hwn yn y Groeg. At yr hwn y Chwanegwyd Epistol Pawl

JT Apostol at y Laodiceaid. Hefyd ycliydig ym mhorthynas Marw-
olaeth Paul yn Khufain dan Nero Cajsar.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan John Eogers.
1719.' 12plyg.

Ail argraffiad o'r hen gyfieithiad gyda plieth gwellad.f

4. * Glossarium Antiquitatum Britannicanim, sive Syllabus Etym-

ologicus Antiquitatum veteris Britannia) atque Hibernia), tempori-

bus Romanorum. Auctoro Willielmo Baxter Comavio echolsD

Merciarorum praofecto, &c.'

350 a argrafifwyd am 4«. yr un ; ond cyrhaeddodd wedi hyny i

15*., Ip., a 2p. 58.

William Baxter, awdwr yrHynafiaethauBrytanaidd aGwyddel-
ig uehod, yn amser y Phufeiniaid, oedd yn nai i'r hyglod dduw-
inydd Richard Baxter, ac a anwyd yn Llanllugan, ger y Dref
Nowydd, sir Drefaldwyn, yn nhy tad ei fam, yn y llwyddyn 1650.

Esgouluswyd ei ddysgoidiaeth yn fawr yn oi ieuonetyd, fel, pan an-
fonwyd ef gyntaf i ysgol Harrow, yn 18 oed, nad oedd yn deall un
gair o unrli^w iaith ond Cymraeg. Ond gwnaeth ddefnydd da o'i

amser, fel y daoth jti ddyn o wybodaeth holaoth. Cyhooddodd
amrai weithiau ar hynafiaoth heb law yr un uehod, a gadawodd lawer
o ysgrifoniadau o'r un natur ar ei ol, y rhai a gyhoeddwyd yn 1726,

gan Moses Williams, o dan yr enw ' Reliquiic Baxtoriana? *

( = Gweddillion Baxter). Treuliodd y rhan fwyafo'i oes j-n cadw
ysgol yn Lloegr. Bu farw yn 1 723, yn 73 oed, gan adael teulu o
ddau fal) a thair nierch ar ei ol.J

* Joneses Biograpkical Dictio)Mry.

t CJwel rhif 5, d.f. 1700.

t Williams's Bkuji-aphiatl DktiotMnj of Emlmnt WtUhmtn : Bunjruphla
Britannkft.



324 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1720

5. *A Survey of the Cathedral Churcli of Llandaff. Containing

the Inscriptions upon the Monuments, with an Account of the

Bishops and other Dignitaries belonging to the same ; what other

Preferments they enjoy'd ; And the Times of their Decease, Places

of Burial, and Epitaphs. To which is subjoin'd A large Appendix

of Eecords, and other curious matters relating thereto. Collected

by Browne Willis, Esq; Adorn'd with Draughts of the said Church,

in order to illustrate the Description thereof.

London : Printed for E. Gosling, at the Mitre and Crown against

St. Dunstan's Church in Fleetstreet. 1719.'

6. * Merry-Andrew's Epistle to his old Master Benjamin, a Mount-

ebank at Bangor-Bridge, on the River Dee, near Wales.'*

7. ' Eules and Orders of the British (or Welsh) Charity School

in London, where the Welsh Language is taught. 1719.'

1720.

1. ^ * Cyffes Ffydd y Bedyddwyr. Cyfieithedig gan Jenkin
Jones.'

Jenkin Jones ydoedd weinidog y Presbyteriaid yn Llwyn Phyd
Owen [ger Llandyssul], yn sir Aberteifi ; efe oedd y cyntaf o'r gwein-

idogion hyny a ymwrthododd a Chyffes a Chatecism y Gymmanfa
ar y * Pum Pwnc.'f Bu farw yn 1742.

2. % * Cywir a Phrydlon. Gan Mathias Morice.'J

3. ' An Appendix to Delaune's Plea : Neu Lyfr Newydd yn cyn-

nwys Ymddiddanion Buddiol a ddigwyddodd yn ddiweddar yn Ninas

Bethel, rhwng Adam Gojem a Ben Kabal, Ynghylch Matter-

ion Crefydd. Yr hwn sydd yn Amddeffyn cywir dros bobl Dduw,

a wradyddir yn gyffredin ar enw Sismaticiaid. A gyhoeddwyd yn

awr or lies cyffredinol, Gan EnoshMophet.

Argraphwyd ym Mhen Gwern-Bowys dros Ewyllysiwr da i'r

Cymru. 1720.'

Pengwornym Mhowys (Pengwern Bowys) oodd enw gwreiddiol

y Mwythig neu An\Yryi\ng= Shreiv-^huri/ neu Salop.

Thomas Delaune, ydoedd atliraw ysgol y Bedyddwyr Tansodd-
awl, ac a anwyd yn Brini, yn Iworddon, o ddoutu tair milltir o

Kiggsdale. Pabyddion mewn sefyllfa isel oedd ei rieni, yn dal

J. R, Smith's Old Book Circular.

f Morgan, yn ei IJanes Ymneillduaeth, a Thomas, yn ei Ilanes \j Biihuhlwiiry

a wiifliit rai crybwylliadau ara <lauo ; ond nid oes hanea cysson achyilawn i'w
gael, ur y buaaai hyny yn dtlyniunol.

:;; rivvelcrrhif a, d.f. 170D.
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ychyJig o dir dan iin — Kigff». Ysw. Sylwodd y gwr boneddig
Invu ar ducddiadaii ys^^ollieij^aidd y baclij;;en Dylauiio, a rhoddodd
of mown priordy yii Cilorash, gor Core, i gaol dysgoidiaoth. Pan
rhwiig 15 a IG ocd cafodd le fol y»grifeny<ld i faHiiaehwr, ac o
hlogid torfysgoedd yr ainsei-oodd daotlidroHodd i Tjoogr, aphriododd
A morcli ^Ir. Kdward Hutchinson, yr Invn a fiiasai yn weinidog cyn-

niilloidfa yn Ormond, Iworddon, ond a ddaethai yiitau dro»odd i

Loogr o l))ogid terfysgiadau yr Iworddon. Wedi hyny oeth i

Lniidain, i gadw ysgol ioitliyddol, He y daeth i adrabyddiaeth a
chyl'oillach il Mr. B. Koatli, gwoinidog enwog ym mhlitli y Bodydd-
wyr. Efo a ysgrifonodd y * //^^/,' nou oi Ddadl dros Aiighydllurf-

iaoth, mown oanlyniad i brogeth o oiddo y Dr. Calamy, yn yr hon
yr awgryma nad oodd gan lawer reswm digoiiol dros eu Ilangliyd-

ilurflaotli, yn gosod allan wir sofyllfa pu hachos, gan gyfiawnhau eu
hNinnoillduad. Am y llyfr liwn cafodd ei gareliaru yn Newgate,
Taoh. 30, 1683, llo y bu am bymthong mis, o blegid na alla.sai dalu

y ddirwy o gant o farciau (70y;.), mewn tlodi mawr, liob ddim i

ymddibynu arno ond oliison. Bu oi wraig a dau o'i blant farw gydag
ef 3m y earohar, o blegid cyfyngdor a gwnelder ou llo }tio, ac o'r

diwodd suddodd yntau oi lain o dan ei ddyoddefiadau, a bu farw yn
Newgate, yn fortliyr i her y Dr. Calamy.* Nid ydwyf yn gallu

gwybod dim am y cyfieithydd, EnoshMophet.f

4. 'Survey of tho Cathedral of St. Asaph, with an Ac<?ount of

Bishops, &c. By Browne AVillis.'J

Browxe Willis, Ll.D., ydoedd yn hynafiaethydd enwog, ac a
anwyd yn Blandllbrd, sir Dorset, yn 1682. Cafodd ei ddysgeidiaoth
yn Westminster a llhydyohain. Priododd Catherine, merch i un
Daniel Elliot, yr lion hithau oedd yn awduros o gryn enwogrwydd.
Ei brif a gorehostol waitli fol hynafiaethydd ydoedd ei * Survey of
tlio Catliedrals of England,' yn dair cyfrol. Bu farw yn ei bias,

AVhaddon Hall, yn 1760, yn 78 oed.§

5. *Ll}^r Carolau a D}Tiau Duwiol. At ba un y chwanegwyd,
yr Ail Rhan, yr hon na fu erioed o*r blaon yn argrai)hedig. Y
trydydd argraphiad. [I

Argraphwyd yn y Mwythig gan T. Dureton.*

*
Keal's IltJifonf of Puritans, vol. iv. pp. 485-487.

t fl '. wodi oi v\yv,\ Yn vr iaith h^no,
ystyr !yn, pwr : tli, ar\iyd«1, arw^tliUun,
ar;j;ot'l, lu ' ^ ,1. .^. cyiit umr v »iiUiu air hyii, yn y rhif

llu.>.s<vu'. 'g.' rwinli eu hwri.idu yn anvyiM* neu gjsgiMl o
ry wl>eth. 1 . _ . . ,. ^ , a fynycli yu y lk?ibl lleliraeg. Hel»r.w hefyd
yw A (Inin Gojem a Ben Kabal, y naill yn an**yddo dyn o'r bobl, »'r Uxdl mab gefyn
neu gadwjni.]

t [Nid yw y tcitl yma yn g>'flawn ; ond gan nad y\v jt argraflia<l o fe\«ni fy
ngliyrhaeail, nis gallaf ui gytlawim. Cymh. rhif o, d.f. ITIU; a rhif 5, d.f.

1721. J

§ Ptnny CycIop<etlUt.

li Gwcl rhif 3, d.f. 1686; a rhif 1, d.f. 169C.
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7.

6. ^ * Gweledigaetliau y Bardd Cwsg. Gan Ellis Wynne.

Mwytliig, argraphwyd gan T. Durston.'

Hwn ydoedd yr ail argraffiad.*

[Y mae hwn fwy na deng mlynedd ar hugain jm rhy gynnar ; canys nid
ymddangosodd ond tin argraffiad o'r ' Bardd Cwsg ' hyd y fl. 1 755, yr hwn. oedd
yr argraffiad cyntaf i Th. Durston. Gweler yr ' Hysbysiad ' i argraffiad Caer-
fyrddiji, 1865, lie y rhoddir cofres o'r gwahanol argraffiadau a fuant o'r gwaith
hwn.]

* Sacrament
Gatechism

neu
Gatechism,

i barattoi rhai i dderbyn Sacra-
ment Swpper yr Arglwydd ac er

mwyn bynny iw ddyscu ai ddy-
wedyd ganddynt, cyn eu dyfod-

iad iddo, (yn enwcdig eu dyfod-
iad nhw'r waith. gyntaf) neu eu
dechreu nhw ar y ddyledswydd
angenrheidiol h.on.

* A Sacrament
Catechism

or, a
Catechism,

preparatory to the receiving of

the . Sacrament of the Lord's
Supper. And for that end to

be learnt and said by some afore

their coming to it, (especially

their coming at the first time) or

their beginning upon this ne-

cessary duty.

For the use of the Parish of Chirk, whose Inhabitants ar partly

"Welsh and partly English.

By B. E. A.M. and Yicar of the said Parish of Chirk.

Printed for the Author. 1720.

neuDaeth y Parch. Eobert Robert, A.C., 301 ficar y Waen,
Chirh, yn 1709, a chladdwyd ef yno Chwefror 18, 1741-2.

Y mae y tudalenau oil wedi eu rhanu yn golofnau—^y Seisonaeg

a'r Gymraegwedi eu hargraffu ochr yn ochr. Cynnwysa 41 odudal-

enau. Ar yr ail dudalen y mae y canlynol :

—

* To the Reader

Christian Reader. This little book is not published to supply

any want of good and usefull treatises upon the Sacrament : so far

that, as it is but a repetition (after another method) of what is out

already upon that subject.

All here proposed, is so to speak in every page (not as a barbar-

ian in an unknown tongue) but as a people of two difi'orent nations

under heaven, Partliians and Modes. May every man of them in

liis own language wlierein he was born ; hear at Jerusalem, the

wonderfull works of God. This being all I preface concerning this

work (praying to God it may profit) I conclude,

Yours, &c. B. E.'

* Gwel rhif 3, d.f. 1703.
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8. * Church-Catechiara for tho use oftheDioceso of St. Asapli.

ByW. Beveridgo. 17?,0.»

9. * Sir Edward Loighton's privateiy printed Appeal concern-

ing tho Manor of Haubloy or Bullesley, Montgomf3ry, which has

been in his family since the time of Henry vui. 1720.'

1721.

1. 'Canwyll y Cymry, sof gwaith Mr. Reos Prichard, gynt

Ficar Llanddyfri.

Argraphwyd yn y Mwythig gan John Rogers.*

Dyma y chweched argraffiad.*

2. ' Difyrvvch Crefyddol. Neu Lyfr o Graniadau Newyddion a'r

Destynau 'Scrythyrol, yngyttunol ag AthrawiaethamrywDdefnydd-

ion clodfawr o Eglwys Loegr. O Waith John Prichard Prjs

o Eglwysael, neu Langadwaladr yn Sir F6n. Y Rhan Gyntaf.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan John Rhydderch, tros yr Awdwr
yn y Flwydd^-nl/'il.' 12plyg.

!Maint y Uyfr bychan crefyddol hwn yw 174 o dudalenan o gorflf

y gwaith, a 30 o dudalenan yn cynnwys arweiniadau, cynnwysiad,

<tc,, oil yn 204 o dudalenan.

[Xaill ai lOplyg, neu 8plyg bychan, yw y Uyfr. Y mae y lleni wedi eu sel-

nocli fel niewn llyfr Splyg, ond lOjjlyg o ran maint yilyw
;
jt h\Ti a

(Mengya mai bob yn hamior lien yr argratiwyd ef. Cyunuya cortfy gwaith 182
tudalen, g>«la 10 o ragyiuadrodd, anerchion i'r llyfr, &c.

; y cyfan yn gwneuthur
198 <) dudalenau. Er y dywedir mai 'y rhan gjntaf ydyw, ni dileallais fod
un rhan arall wedi ymddaugos. Cyfansoildiatlau crefyddol ar y mesur a elwir
' Gailacl y Tir ' (y fJ'ordd hwyaf ) ydyw. Cytfelyb yw o ran teilyngdinl i waith
cyfTredin Ciirt>lwyr yr oes hono, hynodrwydd y sawl yn gjtfreilin yw lluosog-

rwydd nid jii unig o eiriuu llanw, (»ml o frawddegau a llinellau cyfain heo
yndtlynt «ldinj synwyr yn y byd ond cleoia<laa y oydseiniaid. Ond y mae y
gwaith d:in svlw vii rlivdtl.irli na ll.iw it o'i I'vfiniliou oildi with vr l»vlliiri'wv«ld

nwn.J

Yr ocdd John Prichanl Prys yii fankl eivfydilol o gryn euwog-
r^vydd yn ei ddydd. Y mae ar gael gywydd wunpu.s o'i waith mo\\'n

llawysgrifcn, ar enedigjietli John Griffith, etifedd o'r un enw a deg
aer ol yn ol ar Landdytnan.t

3. *Pechadur Jerusalem yn gadwedig: Neu Newyddion Da i'r

Gwaclaf o Ddynion : A chynnorthwy i'r Eneidiau Anobeithiol : Gan
ddangos y mynneu lesu Grist gynnig Trugaredd yn Gyntaf i*r

Gwaethaf o Bechaduriaid. Scrifenwyd yn Saesoneg gan Joun

* Gwel rhif 1, d.f. IG-kJ ; rhif 2, d.f. 1C70 ; rhif 6, d.f. 1672; a rhif J, d.f.

IGSl ; rhif 12, d.f. 1714; a hwn.

t Llyt/njr Mr. Hugh Michael.
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Bunjan, Awdwr Taitli y Pererin, ond yr awi'hon yn Gymraeg gan
Benjamin Meredith.

Argrapliwyd yn Henfforild gan William Parks. 1721.'

Gweinidog ieuanc poblogaidd perthynol i'r Ymneillduwyr ydocdd
Be:n'JAMIN Meredith. Ordeiniwyd ef yn weinidog yn Llan Bryn Mair,
yn 1733 ; ond dewiswyd iddo ymadael y flwyddyn ar ol liyny, am v
bernid fod ei syniadau yn angliy^ir am rai o brif atbrawiaetlian jr
efengyl.*

4. ' Hanes y Byd a'r Amseroedd ; Er Hyfforddi rhai o'r Cymrn.

O Waith S. T.

Argrapliwyd yn Llnndain gan J. Batly, tros David Lloyd, yn y
flwyddyn 1721.' 16plyg.

AwdwT y Uyfr bwn ydoedd Simon Thomas, yr bwn a anwyd ger Haw
y Cilgwyn,t yn sir Aberteifi, ac a gafodd addysg gymli^\ysiadol i'r

weinidogaeth ym mlilith yr Ymneillduwyr. Wedi bod yn cael ei

addysgu yn Lloegr, efe a ddychwelodd, ac a arosodd betli amser yng
Ngliymru, gan bregethn yng Ngbaeronen, Cilg^vyn, a lleoedd ereill,

yng ngbyrau ncliaf sir Aberteifi. Wedi byny symmudodd i lyw le

yn sir Henffordd; ac yno y bu farw tua'r fl. 1743. J

Dicbon mai rbyw lyfrwertbwr teithiol oedd David Lloyd, y cy-

hoeddwr. Gwelsom ei enw o'r blaen yn gyffelyb.§

5. 'A Survey of the Cathedral Church of Bangor; and tLe

Edifices belonging to it. Containing An Account of all the Inscrip-

tions on the Monuments and Gravestones : The History of the

Bishops, Deans, and other Dignitaries : Their several Preferments,

Times of Decease, Burial, and Epitaphs. Together with a large

Appendix of Records, and other curious Matters relating to Bangor

Church and Bishoprick : As namely. The Dedications of all Churches

and Chapels in the Diocese of Bangor ; and Descriptions of Clynog-

fawr and Bodowen Chapel. To which are also subjoined several

Supplementary Additions and Records to the like History of St.

Asaph Cathedral some Time since Pubhshed : The Dedications of

the Churches and Chapels in that Diocese; and Descriptions of

Gresford and Mould Churches. Collected by Browne Willis, Esq.

* Cofant y Parch. John Roberts.

+ [Y mae dau Gilgwyn yng Ngheredigion ; un yn agos i Castell Newydd yn
Enilyn, a'r Hall nid nep])ell o I^nbodr. Ymddengys mai y lie olaf a olygir

"'ma, Y mae, neu o leiaf yr ocdd, addold; ""^ i --•-.• j ^^:^

iwn ; au yn yr un ardal y mae Caenmen.]
yma, Y mae, neu o leiaf yr ocdd, addoldy gan yr Heuaduriaid yn y Cilgwyn
111

t IffincA y Heditddwi/r, gan J. Tlinmas, Rliagymadrodd, t. xxvii ; liefyd

Llythyr y Parch. W. Tliomas, Bwlch Newydd, yr hwn sy gangeu o'r un teulu.

§ Gwel rhif 14, d.f. 1710.



1721] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 329

Illustrated with Draughtw of the Ichnography and Upright of

Bangor Cathedral, View of Bodowen Chapel.

London, Printed for Robert Gosling, at the Middle Temple Grate,

in Fluot-street. mdccxxi.'

6 *A View of the State of Religion in the Diocese of St. David's

about the beginning of the 18th Century. With some accounts of

the causes of its Decay, together with considerations of the Reason-

ableness of augmenting the Revenues of Impropriate Churches. By

E. S. D.D.

London, Printed for John Wyat, at the Rose in St. Paul's Church
Yard. 1721.' 8vo. 128 pp.

Llyfr 12plyg o 128 o dudalenau ydyw, ac hob gyflwyniad na
rliagymadrodd iddo.

[Canfyddir wrth Gyflwyniad y gwaith (canys y mae iddo Gyflwyniad)
i'w Freninol Uchelder Sior, Tywysog Cymru (Sior ii. wedi hyny) mai
enw yr awdwr ydoedcl 'Er. Saunders,' Rhydd yr awdwr hanes alaethus
am ansawdd crefydd vn eagobaeth Ty Ddewi yn ei amser ef, yr hyn a
bricKlolir ganddo i reibusrwydd perchenogion lleyg meddiannau eglM-ysig,

a'r cytlog truenus a delid i'r curadiaid, y rhai, am ddeg neu ddeuddeg
punt yn y Ihyyddyn, a orfodid i wasanaethu tair neu V)CHlair o eglwyai ;

ac hefyd i waith yr cagobiou ac creill yn rhoi bywoliaethau yng Nghymru
i ddynion liollol anwybodus o'r iaith CJymraeg, y rhai yn gytFredin oedd-
ynt annhrigiamiol, ac a adawent eu plu'yfau i ofal curadiaid o'r mwyaf
anghymhwya i'w gwaith, y rhai uid oedd eu t^l ddim gwell na thai gweithiwT
pur gyffredin.]

7. * The Ancient History of Great Britain, by John Lewis, Esq.'*

John Lewis, Ysw., ydoedd jti byw ym Maenor Owain, ger
Aber^vacn, yn sir Benlro, ac yr ydoedd yn dad cu i Mr. Richard
Fenton, awd^v^ 'Hanes sir Benfro.'

8. % 'Ymadrodd ynghylch Dycbymygion Dynion yn Addoliad

Duw. Gan y G^^-ii- Barchedig Dr. William King, Arglwydd

Esgob Llundain Deny. Ac a Gyfieithwyd gan Dafydd Llwyd
Ficar Llandefathew yn Sir Frycheiniog.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Tho. Durston.*

Y mae yn niwtnld y ll>'fr hwn dri o ' Knglynion o Fawl i'r Gwaith
a'r Cyfieitliydd,' gan ' Theophilus E\'ans Vicar LlaTiirnnnn.irch,' ac
yn eu rhagtlaonu 'N.B. Cam.»<yniad oedd Printio yr 1 i hyn o
flaen Drych y Prif Oesoedd ;' gan mai gwaith awdu - hwnw
ydynt i gyfieithiad y llyfr hwn, Yr awdwr,

CambrO'Br'Uvny vol. ii. p. 366.

42
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Dr. "William King, a anwyd yn 1650. Cafodd ei ddysgeidiaeth

jng Ngholeg y Drindod, Dublin. Ei brif waith (yn Seisonaeg) sydd
ar Wreiddioldeb Drwg.* Bn farw yn 1729, yn 79 oed.f

9. % ' Miscellanies upon Day Fatality, Omens, Dreams, Knockings,

Corps-candles in Wales, &c. By Jobn Aubrey. 1721.'

[Ail argraffiad ydyw lawn, ac nid oes ammheuaetli nad yn y flwyddyn lion yr
ymddangosodd. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf mewn cyfrol 8plyg yn
1696 ; a'i cliynnwj'-siad yn gyflawn sy fel hyn :—1. 'Day-Fatality; 2. Local-

Fatality ; 3, Ostenta ; 4. Omens ; 5. Dreams ; 6. Apparitions ; 7. Voices ; 8.

Impulses ; 9. Knockings; 10. Blows invisible; 11. Prophecies, 12. Marvels;
13. Magick ; 14. Transportation in the Air ; 15. Visions in a Bepil, or Glass ;

16. Converse with Angels and Spirits ; 17. Corps-Candles in Wales ; 18.

Oracles ; 19. Extasie ; 20. Glances of Love ; 21. Second-Sighed Persons.' Can-
fyddir mai y 17fed yn unig sydd yn dal cyssylltiad k Chymru. ArgrafFwyd y
gwaith hefyd yn 1784 ; ac ymddangosodd argraffiad 8plyg o hono yn ddiweddar
yn Llundain.

Ganwj'-d yr ofergoelus John Aubrey yn Easton Piers, yn swydd Wilts, yn
y 11. 1625-6 ; a bu farw, yn ol rhai, yn 1697, ac yn ol ereill, yn 1700. Gor-

phenodd ei addysg yng Ngholeg y Drindod, Rhydychain, He y derbyniwyd ef

yn 1642. Dewiswyd ef yn Gymmrawd o'r Gymdeithas Freninol yn 1662. Ni
chyhoeddodd ddim ond y gwaith blaenorol ; ond gadawodd ar ei ol luaws o

ysgrifau, y rhai sydd ar gadw yng Nghywreinfa Ashmol yn Rhydychain ; ac

argraffwyd rhai o honynt ar ol ei farwolaeth,]

1722.

1. 'Prif Ddledswyddau Cbristion. sef Angenrbaid a Mawrlles

Ghveddi Gyffredin a Mynycb Gynmiuno. A fwriadwyd er mwyn
adnewyddu'r Duwioldeb oedd arferedig gynt ym mblitb y Prif

Grist'nogion. O Waith y Gwir Barcbedig Dad yn Nuw William

Beveridge, D.D. diweddar Arglwydd Esgob LlanElwy. ac o Gyf-

jeitbiad Edward Samuel.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, gan John Rbyddercb, tros yr Awdui*.

1722.' [16plyg.]

[Y mae hwn a rhif 5, d.f 1723, yn gwneuthur Uyfr dyblyg
; y cyntaf yu

cynnwys * Angenrhaid a Mawrlles Gweddi Gyffredin ;' a'r olaf, * Angenrhaid
a Mawrlles Mynych Gymmuno ;' er bod tudalen enwol y ddau yn agos yr un
fath, ond yr amseriad, Cyflwynir y cyntaf ' At yr Anrhydeddus Robeii; Price

Esq ; Un o Ddeuddeg Barnwyr Llocgr ;' a'r ail, ' At yr Anrhydeddus Watkiu
Williams Wynne Esq ; o Wynstay.' Cynnwys y ddau yn agos i 400 o dudal-

enau. Fel holl gyfansoddiadau Edward Samwel, y mae yr ieithwedd yu dda
ragorol. Yn y n. 1723 yr ymddangosodd, o leiaf 1723 sydd ar fy nghyfargraff

i o'r gwaith. Dyddir y cyllwyniad, 'Llangar Jonawr ISfed. 1722-3.']

2. 'Y Ffydd Ddiffuant, sef Hanes y Ffydd Gristionogol, Ai

Rhinwedd.—The Unfeignpd Faith. Containing a brief History of

tbe Christian Religion, And a Proof of its Verity and Efficacy.

* [• Dechreuad Drwg ' a olygir- Enw y gwaith gwreiddiol yw I>e Orujine

Mali- On the Origin of Evil. Yr oedd y Dr. King yu archosgob Dulyn pan y
bu farw, er mai es^'ob * Llundain Dderi ' (fel y geilw y Cymry Londonderry)
ydoodd pan gyhoeddodd y gwaith hwn.]

t Maunder'a Biographical Treasury.
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The Fourth Edition.* ArgraphwyJ yn y Mwythig, gan John
Rogers, mdccxxii.'

3. * Prydferthwch San^ctei(t(lr\vv(l.l \n y Wcddi Gyffredin, mewn
pedair pivgeth, O waith y Puk luiii- Thos. Bcsse, D.D. A
chyfieithiad Theophilus Evans.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan John Rhydderch.'f

4. ^ ' Y Llyfr a elwir Holl Ddyledswydd Dyn, Wedi ei Grynhoi

yii fyrr, Er lies iV Tlodion a'r Gwannaf eu Coffadwriaeth, Ac. Gran

Edmund Stacy, a'i osod allan yn Gymraeg, gan G. J.

Argraphwyd yn y M^vythig, gan John Rogers, Gwerthwr Llyfirau.'

Ymddengys fod y talfyriad hwn o'r * Llyfr Holl Ddyledswydd,*
&c., yn chweehed ai'graffiad.J Dichon fod peth cyfnewidiad wedi ei

\\Tieyd ynddo hefyd er boddhau rliai duwiiiyddion mwy Calfinaidd

na'r awd^^T gwTeiddiol, ac mai hwn a argymhellid ganddynt i'w

cyleillion o dan yr enw 'Holl Ddyledswydd Dyn, sef y Newydd,'§
fel yn fwy efengylaidd, fel y dywedent hwy, na'r Hall. Tebygol mai
Mr. Griffith Jones, Llanddowror, ydoedd y cyfieithydd ; lie y gNvelir

ei fod yn gyfieithiad yn gystal a thalfyriad ac argraffiad newydd.

5. 'Dwysfawr Rym Buchedd Grefyddol, wedi ei hystyried. At
ba un yr aiigvvanegwyd rhai Boreuol a Phrydnawnol Weddiau.

Gwedi ei Gyfieithu yn Gymraeg o*r trydydd Argi-aphiad yn y
Saesonaej;. At yr hyn y chwanegAiN'yd Eglurhad bpT ar Weddi yr

Ai'glwydd, ac ocheneidiau duwiol ar amryw achosiou, &c.

Argraphwyd yn Nhrehedyn, gan Isaac Carter, tros J. LI. ac A. T.||

yn y Fhvyddyn 1722. Ag ar werth gan Thomas Lewis we^th^vr
Llyfi-au yn Caerfyrddin, a Diifydd Evans yn Nhrehedyn.'

Y mae y llyfr h^vn yn gyfl^vynedig gan A. T., * at yr anrhydeddus
foneddipon Stephen Pairy o Neuadd Trefa^^T, Esj^wair, IJstus o'r

heddwch, ac Aelod o Barlament dros Dref Aberteifi, a Walter

• Gwel rhif 1, d.f. 1671 ; rhif 1, d.f. 1676 ; a rhif 4, d.f. 1677 ; a hwn uchod.

t Gwelwyd un Seisonoeg o hwn, a noiliad vsCTifenetlig ar ci ddiwedd, fel

can yr awilwr « i luin, fel hyn: * The Beauty of floliucss in the h^n^k of Common
Prayer was \ Dr. Besse^ Bp. of Herefoixl. Bp. Bisa 1721.' Y mae
•Llythyry i .1 at y Darllenydd,' ac wrtho *Theo. Evans.' Y mae
tros 3 tudalcii o ciiwau derbynwyr.

t Gwol rhif 7, d.f. 1072 ; rhif 2, d.f. 16S4 ; rhi' •<. -^ f '""t rhif 4 a 5, d.f.

1718 ; a hwn yma.

§ YmddUUianion d Dr. Ojnicn.

II
A. T. ydoedd y r.ml. A ILau Thoma«, o'r Klios. mm mhlwyf BLuBporth,

Ceredigion.
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Llwyd o Goedmor, Esgwair, ac uchel Sirif presennol Sir* Aberteifi.'

Awgiymwyd o'r blaen mai gwerthwyr llyfrau oedd Lewis ac

Evans ; ac j mae hyn yma. yn cadarnhau hyny. Nid oes nemawr o
ammlieuaeth mai j Parch.Alban Thomas, o'r Tyglyn,yii sirAberteifi,

yw 'A. T.' awdwr y Uyfr hwn. Dywedir ei fod yn hendaid i'r

diweddar Alban Thomas Grwynn Jones, o'r Mynachdy. Tr oedd o'r

fl. 1722 i'r 1740 weinidog plwyfau Blaenporth aThremain. Yr oedd
Stephen Parry a Walter Llwyd yn gymmydogion iddo. Parry oedd

ei feistr tir, ac yn un o'i blwyfolion. Gradawodd Mr. Thomas rai

gweithiau ereill. Efe oedd awdwr Cywydd Marwnad Mr. Hector
Morgan, o Aberporth, a Marwnad i Ifan Gruffydd, y Bardd, o'r Tv\t

Gwyn. Cyfansoddodd hefyd ' Sen i'r Tobacco. 'f

6. 'A Critical History of the Establishment of the Bretons among

the Gauls, and their Dependence npon the Kings of France, and

Dukes of Normandy. By Monsieur the Abbot ofYertot, &c.

London, Printed for W. Taylor, &c. mdccxxii.'

Cynnwysa y Uyfr hwn lawer iawn o wybodaeth am darddiad

cenedl y Cymry.

7. % * Taith neu Siwrnai y Pererin, Tan Bith nen Gyffelybiaeth

Breuddwyd; yn yr hwn y dangosir, Modd y mae Pechadur yn

Cychwyn neu yn Dechreu ei Siwrnai o'r byd hwn tua'r Nefoedd—

Y

Peryglon y mae fo'n cyfarfod a hwynt yn ei Daith, a'i ddyfodiad o'r

diwedd i'r Wlad ddymunol, i'r Nefoedd mewn Diogelwch.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Durston.'

Nid oes amseriad wrth hwn ; ond dywedir y deuai ' Hanes y Ffydd
allan cyn pen tri mis, wedi ei ddiwygio gan J. Rhydderch.';}; Gall

er hyny mai yn niwedd 1721 y cyhoeddwyd ef Ail argraffiad ydyw
o fath o gyfieithiad rhydd, neu alleiriad o Daith Pererin Bunyan a

roddwyd allan gan Mr. Stephan Hughes 34 o flynyddoedd yn ol.§

D^-^'edir uchod mai wedi ei ddiwygio
||
gan John Rhydderch y

rhoddid ' Hanes y Ffydd ' allan, ond ar ragddalen hwnw dywedir

mai John Rogers a'i hargraffodd, yr hyn sydd yn brawf y byddai

Rhydderch yn amrywio ei enw ; ac hefyd nad oedd Rhydderch yn
argrafFu ar ei draul ei hun, eithr mai argraffu yr ydoedd yn argi-aff-

dy Durston, ac ei fod yn gyhoeddwr neu wertlnvr llyfrau, fel y
dywed ef ei hun weithiau. Y mae yn amlwg wrth yr argiiiffwaith

* Yr oedd yn aelod o'r Senedd yn 1721-2, a bu farw yn ddiblant yn 1724, j-u

49 oed. Yr oeddynt o deulu Cymreig hynafol, sydd yn awr wedi ditlanu.

—

Meyrick's History of Cardi<jaiishire.

+ [Cymh. Gioaith Gwallter Mechain, ii. 304.]

t Tudalen 280 o'r Taith hwn.

§ Gwel rhif 2, d.f. 1088 ; a rhif 1, d.f. 1091).

II [^^"^ gwych oodd Sion Rhydderch i ddiwygio gwaith Charles Edwards !]
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a'r lljthjronau nmi g-waith arpmfTwasp Durston yw yr arji^raffiad o
' Hanes y Ffydd ' ag y nme euw ' li<jgcrs ' wrtlio ; ac I'elly ereill ag y
mae enw Rhydderch wrthynt ful argraflydd, ac nad oodd ond cy-

hoeddwr yn uiiig.

8. * Meddyginiaeih a Chyssur. Yr dyn helbaloi*, clafyccus, a

tlirallodus, ar ei glaf wely, a gasglwyd allan or ysgrj^tliur Sauctaidd,

ac lit'fyd o ystorieu ac Atlirawiaethau yr hen Dadau ; a rliesjinau j
Philosophyddion, a g\^'yr doetliion dyscedig eroill o'r cynfyd : Ac a

osodwyd allan trwy lafur Edward Lloyd. Athro y celfyddydau ; a

g^veinidog yr efengyl yn llangower, yn Sir Feirion : Er llcshad i'w

braidd y nmc'n figail amynt, ac yn orch^^-yliwr i gyfrannu iddynt en

bwyd yn en bryd, sef yw hynny, didwyll laeth y gair. 1 Pet. 2. 2.

Ac ar ol hynny er bndd i'r Cymru oil.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan John Rogers, 1722.'

Bn y Parch. Edward Lloyd, A.C, yn gweinidogaethn yn Llan-

gower, yr hwn le sydd ar Ian Llyn Tegid, ger y Bala, sir Feirionydd,

ddeugain mlynedd, o'r hwn le y cafodd ei ddeoli yn amser Cromwel,
a bu y lie yn wag am hir amser,* a bn farsv yntan yn 1685. Ei fabef
ydoedd yr Esgob Wm. Lloyd. Y rhaf^ymadrodd nen * Lythyr at ei

Blwyfolion,* a derfyna, ' Eghvyseg, Awst y cjTitaf, 1683.' *Eich
Ewyllysiwr da Edward Lloyd ;' yr hyn a brawf, naill ai bod hwn yn
ail argraffiad, neu iddo f(3d yn ysgrifenedig 30 ml}Tiedd cyn ei ar-

graffu.f Dy\\'edir mai y Dr. Simon Patrick, esgob FAj, ydoedd yr
awd\N'T

; J yr hyn a ddyg^\'yd i fyiiy yng Nghaergrawnt a Rhydycn-
ain ; ac wedi amrai ddyrchafiaethan eglwysig, a Av-naed yn ddeon
Peterborongh, ac yn 1689 yn esgob Chichester, ac yn esgob Ely yn
1692. Ysgrifenodd amrai weithiau duwinyddol, sydd yn cael eu
hystyried yn werthfawr.§ Pan yr oedd yn ddyn icnanc efe a ys-

grifenodd lyfr a clwir ' Friendly Dehatf' ( = I)adl Gyfeillgar), }t* hwn a
gafodd, mcdd yr Esgob Burnet, effaith ddi'Nvg iawn i hogi ysbrydoedd
yn omiodol yn erbyn yr Ymneillduwyr yn am.ser Siarl II, yr hwn, trwy
wneyd defnydd mawT o ryw ymadroddion g>veinion ac anwyliadwrns,
a ymdrechotld ddynoethi yr holl gorff o weinidogion anghydffurfiol i

dtlirmyg. Ond y mae yn weddus hysbysn, iddo, wedi myned yn
hynach, gyfaulilef ei edifeirwch am y gwaith hwnw, mewn dadl \-n

Nliy y Senedd, pan y dyM,'edodtl, ' y gwyddys ddarfod iddo ef ysgrif-

enu yn lied boethlyd yn erbyn yr Ymneillduwyr, yn ei ddyddiaa
ieuangach, ond ei fod ef wedi hyw yn ddigon hir i weled rhcswm i

newid ei dyb am y bobl hyny, a'r modd hyny o ysgrifenu.'H

• Walker's Sufffvlngn of the (^lerijy, p. 248, lie y camsillir ei enw cf ac
ainryw ireill, yn Fioyd^ yn lie Lloyd.

t [Gweler rhif 8, d.f. 1682].

X Lewis's Toj>ograp?tical History of Walts.

§ Wood's Athett. Oaron. vol. ii. pp. 540-1.

li Nwl's Hisiory of the Purikttuf^ vol. iv. pp. 387-8 ; Jones's Chrisf. Biog. Did.
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9. ' Tmgaredd a Barn. Gran James Owen.'

Ail argraffiad, tybygid.*

10. * Britannia, or a Chorograptical Description of Great Britain

and Ireland; translated and enlarged by Bisbop Gribson. 1722.'

Y mae yn ddwy gyfrol nnplyg, gyda pharthleni ac arlun.

11. ['Asser de I

^ise.'

Oxonii, 1722, 8vo.]

1723.

1. ' Linn Aggrippa, nen'r Cristion o fewn ychydig wedi ei ddatgndd-

io : Wedi ei 'Sgrifenuyn Saesneg, gan F. Mead, ac yn Gymraeg g-an

Jenkin Jones, a'i Brintio Yng-ngbaerfyrddin, dros Christmas

Samuel a Lewis Griffies. A.D. 1723.'

Rhoddwyd o'r blaen nodau am Jenkin Jones a Christmas
Samuel.t Am ' L. Griffies,' yr wyf yn methu cael ei fod ef yn
weinidog

;
gall, ynte, mai llyfrwerthwr ydoedd. Am yr awdwT, yr

hwn a elwir yma yn ' P. Mead,' y deallir mai yr hyglod dduAvinydd,

Matthew Mead ydoedd, yr hwn oedd Anghydffui'fiwr enwog a anwyd
yn sir Buckingham, yn 1629-. Rhoddodd Cromwel iddo weinidog-

aeth y Capel Newydd, Shadwel, Middlesex, o'r lie y deolwyd ef pan
ddaeth Siarl ii. i'r orsedd. Yn 1663 yr oedd yn byw yn Stepney.

Yna efe a encihodd i Holand, ond daeth yn ol yn 1671, ac adeiladodd

gapel mawr yn Stepney. Cyhoeddodd rai llyfrau crefyddol, ond y
penaf o ba rai yw ' Y Cristion o fewn ychydig ' uchod. Bu fai-w yn
1699, yn 70 oed. J Y mae diwedd y rhagymadrodd wedi ei arwyddo
* Jencin Jones.' ' Yng Ngheredigion Hydref 30. O.c. 1723.'

2 % ' Annogaeth Ddifrifol Gweinidog i'w Blwyfolion i ofalu am eu

Heneidiau, yn cynnwys yr ystyriaethau hyn,—i. Anfeidrol Odidog-

rwydd a Gwerthfawrhydi''r enaid. ii. Mai Colled yr enaid yw^r an-

hawsaf ei ddioddef o'r holl Golledion. iii. Y mawr Berygl y mae'n

Heneidiau ynddo o herwydd Pechod. iv. Rhyfeddol Drugaredd

l)uw yn darparu moddion, &c. Yr ail argraphiad.

Mwythig, argraphwyd.'

Nid ydwyf wedi cael gafael yn yr argraffiad cyntaf o hwn. Y mae
yn gyssylltedig ' Hymn neu Gan ar yi* un Defnydd,' ac wrthi * A. T.

a'i gwuaeth,' sef Alban Thomas, mae yn debyg.

Gwel rhif 1, d.f. 1687.

t Gwel rhif 6, d.f. 1717 ; a rhif 1, d.f. 1720.

t Maunder'B Biographical Treastiry ; Palmer's Calamy't Noncon.
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3. * Mona Antiqna Rcstaurata. An Archa9ological Disoourse on

the Antiquitiea Natural and Historical, of the I«le of Anglessey, tlio

ancient ^Seat of the British Druitbi, <fec. By Henry Rowlands,

Vicai* of Llanjdan, in the Islo of Anglesey.

Dublin, Printed by Aaron Rhames, for Robert Owen, BookseUer
ill Sinnei^s's Row. mdccxxui.'

Henry Rowlands oedd fab i William Rowlands, o'r Pla« Gwyn,
ym mhlwyf Llanedwen, sir Fon, ac yno y p^anwyd ef yn 1<>55. Yr
oedd ei hendaid yn fab i Edward Rowlands, yr hwn oedd fmwd i'r

Dr. Henry R<^wlands, o Fellteyrn, esfj^ob Bangor. Ei fam oedd ferch

Edward Wynn, o Benhesgyn. Ei hen nain oedd yn nain i wniig y
Dr. Edra. Griffith, esgob Bangor ; ac felly }t oedd awdwr y ' Mona *

yn >Vyr i'r esgob hwnw. Dywedir na chafodd ddira dy.sgeidiaeth

oddi eitlir yn dculmiidd* yn ei wl.ad ei hun. Ni bu crioed oddi

cartref ddim pellach na'r Mwythig, ie, myn rhai na bu erioed bellach

o sir Fon na Chonwy ; er hyny, trwy ei dalentau crylion naturiol,

cyrhaeddodd ddysg uchel, fel y gaUasai gyfan.soddi mewn Lladin

brydferth. Cafodd ei ordeinio a'i bcnodi i ficeriaeth Llannidan a

chapeliaeth Llanedwen, yn IGOO. Ei wraigoedd ferch i Air. Nicholas,

o'r Plas Newydd, un o hynafiaid Ardalydd Mon. Bu farw yn y
flwyddyn hon (1723), yn 68 oed, a ch}Ti i'w waith hwn ddyfod o'r

wa.<;g ; ac am hyny dywed Henry Owen, golygydd yr ail argi-affiad :—'Daeth yr argi-affiad cyntaf a argmffwyd yn NubUn, b.a. 1723,

allan yn anghywir iawn, o ddifiyg rhyw dd\Ti cyfaddas i edrych dros

y lleui.* Cyhoeddodd hefyd dnietlmwd ar Ddaiareg (geolotjij)^ cyn
i hyny dynu sylw dysgedigion fel gwyddor. Gadawodd ar eiol
ychwaneg o hanes Alon mewn ysgrifcn Ladinaidd, yr hon a gyfieith-

wydf yn ddiweddar, ac a gyhoeddwyd yn yr Archceologia

Camhreiisis.X

4. * Patr\NTn y Gwir Gristion, neu Ddilyniad lesu Grist, <fec. Wedi
ei droi yn Gymnieg gan W. M. A.B.

Argraphwyd yng Nghaerlleon, gan W. Cooke. 1723.*

Ymddcngya fod \i\\xi yn gyfieithiad ac argniffiad newydd o
'Thomas a Kempis.' Cyiieithydd yr argraffiadau eivill oedd ' H. O.
Gwenynog, yn Mon, Esqr.,' o ba rai y daeth allan ddan o'r blaen, yr
hyn a wna fod hwn yn drydydd argraffiad neu gyhoeddiad.§

* [Ni ddywwlir n.i ohrxfmM df^im ond dysgeidiaeth gartrefol neu doulu.iidd,
ond na chafotld fan nd yr hyn a alliHld ei tjacl o fewn ei ynys en-
edigol. Y niae yn u mai yn vsgol favT Kiwmares, yr hon sydd
agos i'r fan He y g;iimi n. .ic wnu ei sefydlu er y H. 1602, y gorphenodd ef ei

ddyageidiaoth.]

t [Y cytieithydd ydoedd y diwed«lar Barch. John Jones, A.C., periglor Uan-
Uyfni, jT hwu a fu fiurw Chwef. 12, 186;^. J

t Pennant's Tours; A. Llwyd's History of AngUsea ; Williams's Eminent
Welshmen.

§ Gwel rhif 2, d.f. 1679 ; rhif 5. d.f. 1684 ; a hwu uchod.
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5. ' Prif Ddledswyddau Christion. sef Angenrhaid a Mawrlles

Mynych Gjmniiino. A fwriadwyd er rawyii adnewyddu'r Duw-
ioldeb oedd arferedig gynt ym mlilitli y Prif Grist'nogion. O
Waith y Gwir Barchedig Dad yn Nuw William Beveridge
D.D. diweddar Arglwydd, Esgob LlanElwy. ac o Gyfjeithiad

Edward Samiiel.

Argraphwyd yn y Mwytliig, gan John Rhydderch, tros yr
Awdur. 1723/ [16plyg.]*

6. ' Th.e Breviary of Britain. Gan Moses Williams.'

Cynnwys hwn y tri gwaith o eiddo H. Llwyd, gydag esboniadau.f

7. * Hyfforddwr Cyfarwydd i'r Nefoedd : nen Wahoddiad Difrifol

i Bechadni'iaid i droi at Dduw er Jechydwriaeth. G^n ddangos i'r

Pecliadiir ystyriol both sydd raid iddo ei wneutbur i fod yn gadwed-

ig. O Avaith Gweinidog Duwiol yn Lloeger.

Printiedig yn Llundain gan Henry Menr, yn yr Old-Bailey, yn

—

(coU yn y ddalen)—Lndgate. 1723.'

Gwaith. Joseph Allein, sef yr Alarwm ( = Alleine's 'Alarm') yw y
llyfr hwn. Hwn ydoedd yr ail argraffiad Cymreig o bono, if Cyhoedd-

wyd argraffiad arall o bono tna'r fl. 1800—1804, gan Richard Jones,

yn Nolgellau, o dan yr enw yr ' Udgorn Arian,' ond heb amseriad.

1723-4.

1. ' Trefn Ymarweddiad Gwir Gristion. Nen Lwybr Hyffordd i'r

Cymro i rodio amo beunydd gyda'i Dduw. Gan Edward Wynn.
D .D. Yr ail argraphiad. §

Argraphwyd yn y Mwythig gan John Rhydderch, tros Thomas
John Morgan, yn y flwyddyn 1723-4.'

Y mae yn llyfr o 100 o dudalenau 24plyg ; ac y mae yn ei rag-

flaenu ragymadrodd yr awdwr at ' BlwyfoHon Llangeinwen a Llan-

gaffo,' yn ynys Mon, i'r rhai yr oedd yn berson.

2. ^ ' Dull Priodas Ysprydol Rhwng Silo a Sion yn dangos tra-

gwyddol gariad Silo Mab y Brenin Alpha at Ferch yr hen Amoriad.

Sef, ail ran o'r Pererindod Ysprydol o'r Aipht i Ganaan, gan yr un

Awdwr.

Printiedig yng Haerfyrddin gan N. Thomas ac ar werth yno, gan

Chrispianus Levds.'

* [Cymharer rhif 1, d.f. 1722.]

t Parry's Cambrian Plutarch. [Gwelerrhif 1, d.f. 1573.]

t Gwel rhif 1, 1693.

II
Gwel rhif 1, d.f. 1662.
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3. % * Dechreiad CyRgadur. sef, y Bardd Cwsg, y'r ail rhann. Yn
dangos mown Hivuddwyd Gwoledigactli Rhyfeddol y Bardd CwBg

;

At yraddiddau a fu rhyiigddo ef a Cliydwybod, Ffydd, Gobaith,

Cariad, Gwirionedd, Gostyngeiddrvi'ydd, Gonestrwydd, Sobrwydd,

Hat'lioni, Cywirdeb, &c. Yngliyl ' ' ' cdd y Byd, \
' ' i^

ychydig Annogaeth yn erbyn Sw)'n^- Uewiniaeth a : ^. b.

Argmphwyd yn y Mwythig gan Tho. Dorston tros John Jones.*

Ar ei ddiwcdd dywedir, * Terfyn R. Parry a'i Gwnacth.* 8 tudal-

en ydyvv. G\nt o'r Ddyserth, yn sir Fflint, oedd y bardd hwn.* Efe
a an^N'yd yn 1666. Bu farw yn 1749, yn 83 oed; ac y mae ei fedd

wrtb gongl ogleddol eglwys phvyf Dyserth. Y niae o'i waith amryw
ddarnau yn y Blodeugerdd, t. 146, 154, 231, 298. Efe hefyd ydoedd
awdwr Uawer o'r Gydymaith Dlddan.^

1724.

1. ' Hanes y Byd a'r Amscroedd ; nen Lyfr G"\vybodaeth y Cymro.

O Waith S. T. Yr Ail ArgraphiadJ yn gyflawnach na'r Argraphiad

cyntaf.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Jolin Rogers.*

[Fol hjTi y 1
" ' n enw y cyfargraff a welais i o'r argraffiad hwn :

—

* Llyfr Gx^'j'l' laro. O Waith S. T. Yr Ail Argraphiad yn gjflawn-
ach na'r cynt;ii. .^i -i.i|.hwy(l yn y Mwythig, gan John Rogers ; 1724.' 12plyg,
yn cynnwys lG8-f 6 = 174 o dudalciiau, ydyw.]

2. % ' Ystyriaeth o Gyflwr Dyn, yn y bywyd h^vn. Ac yn yr hvra.

By i ddyfod. O Waith y g^^^r Barchedig Dad yn Nuw gynt Ar-

ghvydd Escob Down a Chonnor Jer. Taylor. D.D. Ac a Gyfieith-

wyd gan Gr. Wynn, Offeiriad Llan Gradwaladr.

Printiedig Ynghaerlleon, gan Roger Adams. *§

3. * Oes-Ljrfr yn dair Rhan. i. Rhan eydd G6f-Lyfr Ysgrythnrol.

ii. Am Frenliinoodd y Brythoniaid, a Thywysogion Cymru. iii.

Am Frenhinoedd Lloegr. O Gasgliad Thos. Williams.

• GwelrhifG, d.f. 1759.

t Gwel rhif 6, 1759 ; a rhif 16, d.f. 1766.

X Gwel rhif 1, 1721. Daethai Adams i Gacrlloon o Fanchcstcr. lie y baasai
yn gj'hoeddydd y Manchester Weekly Journal. Efe oodd cyhoe<ldydd cyntaf y
Chester Couraut. Yr oe<hl iddo fab o'r enw Ori.iu Adams, vr hvm a duygwyd
i fyny i'r un gelfyddyd ; ac wedi ymsynunud tnvy yr holl wlad fel cysaodydd, a
boti unwaith yu uyd-feistr, ac jTi teithio yn ci gorbyd ei bun, a fu farw mewn
lletty tlawd yng Nghaerlloon, yn 80 oed.—TimiJerley's Dictionary.

§ Y mae >ti dra thebyg fcxl y Roger Adams hwn jtj deilliaw oddi wrtb R.
Adams, yr hwn a fuasai yn amser lago i, a Siarl i, yn berson Woodchurch, yn
sir Gaerlleon. Yr oedd amrai o'r teulu yn enwog yn y weinidogaeth j-m mhlith
yr Anghydffurfwjr—Palmer's Calamy's Noncon. MemorkUs, vol. i. p. 170.

43
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Printiedig gan N. T.'*

T mae yn ei ragflaenu anercMad cyflwyniadol yr argraffjdd * At
yr Anrhydeddus ar Parchedig Griffith Price Esq.,^ jn diweddu,
*Eicli gwasanaethwr tra Rhwymedig Niclwlas Thomas.^ ' Caerfyrddin
9 dydd o Fehefin, 1724;' a ^ Llythyr at y Barllenydd,' ar ryw rigwm
barddonol, gan yr awdwr, ' Eich gwasanaethwr Thomas Wilham,
Llandeilo Vawr 9. o fis Mehefin, 1724 ;' ac hefyd ' The Names of the

Suhscrihers.'*

Y Thomas Williams hwn oedd enedigol o gymmydogaeth Capel
Isaac, ac yn aelod gyda'r Ymneilldnwyr yng Nghrug y Bar ac Aber-
gorlech. Bu farw yn 1778, a chladdwyd ef yn Llanfynydd, Mehefin
12, 1778.t Yr oedd yn byw mewn ty ar y Mynydd Bach, ger Llan-

deilo Fawr. Ymddengys ei fod yn ddyn o alluoedd cryfion deallns,

ac yn meddu ar wybodaeth gyfiredinol helaeth, yn bregethwr doniol

ac athrylithgar, ac yn weinidog cymmeradwy yn yr eglwys. Yr
oedd y Uyfr hwn yn waith 40 mlynedd o lafur iddo.J

4. 'Y Cristion Cyfiredin, &c.

Argraphwyd yn Nhrerhedyn, gan I. Carter. 1724.'

5. ' Traethawd Ynghylch Gweithredoedd da ac Elnsenati. O
waith Mr. Thomas Gonge, yr hwn yn ddiweddar a gymerth boon

yn gariadus i Lesan Oymrn.

Llundain, Printiedig gan H. Meere. 1724.'

Tr oedd hwn yn ail argraffiad.§ Ei faint yw 24plyg. Y mae yn
ei ddechren lythyr cyflwyniad at ' Mr. Parthenia Lowman ;' a
chrybwylliad yn hwnw ei bod hi yn rhoddi y bummed ran o'i hardi-eth

bob blwyddyn i'r tlodion. Nid oes enw cyfieithwr wrtho ; ond
cesglir oddi wrth yr hyn a ddywed Mr. David Peter am lyfi* arall a
gyhoeddasid yn gydiol a'r argraffiad cyntaf o'r Uyfr h\\'n, a gyfieith-

wyd gan Mr. James Owen, mai y gwr da h^niw a gyfieithodd hwn
hefyd. Cyfieithiad go rydd ydyw o ' Sermon ' T. G. * on Good
Works ;' neu, dichon, fod yr awdwr wedi gwneyd ychydig gyfnewid-

an ynddi, cyn ei rhoddi i'r cyfieithydd, er mwyn ei chael i ffurf

traethawd.
II

6. 'Display of Heraldry. By John Gwillim.'

Unplyg mawr yw hwn, a gelwlr ef yn * Sixth Edition^* ac y mae
ynddo lawer o gerflunian.** Dywcdir mai gwir awdwr y Uyfr hwn
ydoedd y Dr. John Barkliam, deon Bocking.

* Nicholas Thomas,

t JReg'mter of the Parish Church of Llanfynyddfrom March 25/A, 1778, to the

25th of March, 1779.

t Morgan, ITanes yr YmneiUduwyr, t. 419.

§ Gwelrhif4, d.f. 1C93.

II
Lhjthyr y Parch. W. Thomas, Bwlch Nowydd.

Yn ol Catalogue B. Quaritoh. [Owelur rhif 2, d.f. IGIl.]
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7. ' Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweiiiidogaeth y Sacraraentaa, gyda

ch^-nneddfuu a Ceremoiiiiiu eraill 'Reglwifi, Yn ol Arfer Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn y Mwythig ag ar werth gan J. R. 1724.*

8. f [' Life of Sir Looline Jenkiiw.']

1725.

1 .
' Rhai Datguddiadau O'r Nefoedd Newydd ar Daear Newydd, ao

hefyd Dyfal Ddisgwyliad y Creadur am ollyngdod o'i Caethiwed i

Ridd-did gogoniant Plant Duw. Yngliyd a rhai Ar^vyddion yn
yr hwn y byddent yn Gynnwysedig. Gwedi eu Casglu allan o'r

Ysgrytliyrau. Gyda Thybygoliaetbau or Amser yn yr hvm y gellir

eu disgwyl. A Detiiyddiau buddiol i'w i ^VTieutbiir o bonaw fel yn

2 Petr 3. 14. A ysgrifenwyd gan William AUeine, Ag a Drowyd
i'r Gymraeg Gan loan Harri.

Argrapbwyd yng Ngbacrfyrddin gan Nicbolas Tbomas, dros Joan
Harri, loan Pbillips, a Miles Ham. MDCCXXV.'

Y mae rliapjddalen amll i'r ail ran, gan yr nn g\v^oll, ac yn yrnn
flwydd^Ti. Gwallus iawn yw y cyfieitbiad a'r argraffiad, fel na ellir

gwneyd rbeswm o bono mewn amryAviol fanan ; ac y mae y cyfieith-

ydd, yn ei ddiwedd, yn ymesgosodi o berwydd y gwallau—ei fod yn
anfedmis jni yr iaitb Scisonaeg. Y cyiieitbydd,

loAN Hakki, neu John Ham, ydoedd fe,b i Harri Watkins, o'r

Blaenau, ym mblwyf Aberystrutb, sir Fyn\vy. Ymuuodd a'r

Bcdyddwyr trwy drochiad yn l{ji.K>, pan oedd tua 22 oed, gan byny
efe a anwyd tiia'r fl. 1(374. Tybir y declireuodd yn lied fuan ai-feryd

ei dda^vn yn gj^boeddus ; ac ordeiniwyd ef tua'r fl. 1715, pan yn 41
oed, ar annogivctb Mr. Abel M()r<^an, un o weinidogitm y Bcdyddwyr
a aetbai i America, ac a'i badwuenai yn dda cyii ci ymfudiad o Gymru,
fel un cymbwys i ofalu am y rban o'r gynuuUeidfa oedd yn auneddu tua
Mynydd Islwyn. Prioilodd fercb i Watkin Han-i, un o ben aelodau
cyfrifol y gynnulleidfa, ac yn nliyjT bwn y cyfarfyddent cynadeiladu

y capel. Cymmerodd y gwaiib o tryfititbu a cbyboeddi y llyfr ucliod

ai' annogatitb Cynimanfa y Bcdyddwyr. Yr oedd y rban fwyafo'r
corff bwnw o grefydilw^n* yng Ngbyniru yn y dyddiau byu yn dal y
golygiad o deyrnasiad j)ersonol Cnst, fel v gellid meddwl, gan iddo
gael annogaeth y Gymnianfa i'w gyboeddi, yr byn a amddiflynir yn
y llyfr, ac befyd fod Miles Harri a loan Pbillips, yn cyfi*aiu)gi yn j
gorcbwyl. * Yr oedd yn ei fam yn FiHlwydiliad, ac yn cjiel ei gy&if
yn dtlyn da iawn,* meddai ei gymmydog, Mr. Kdnuind Jones, Elwnezer,
ger Pont y Pwl, yi* ln>Ti nid oedd pi dueddol i roddi y gair goreu i'r

Bcdyddwyr ; oiid am bwn ycbwanef^a :
* Y mae yn bawdd genyf

gi'cdu ei fod yn caru ymdilangosiad Crist, i'r bwn y rboir coron
gogoniant, 2 Tim. iv. 8. Canys ai allan yn y nos i edrycb am
ddyfodiad Crist. Y mae ei ddaioni yn ganmoliulwy, ond nid ei ddoeth-
ineb ; ond y mae yn ddigon ei fod yn ddyn da, a cban byny yn wir
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ddedwydd.'* Bu I. H. farw yn 1737, yn 63 oed, a cMaddwyd ef
wrth gapel Blaenau Gwent, ym mhlwyf Aberystruth.f
Am ei gynnortliwywr,
Miles Haeri, un o'r Blaenau oedd yntau, a derbyniwyd ef yn

aelod gyda'r Bedyddwyr trwy drocliiad jn 1724. Ordeiniwyd ef y
gweinidog cyntaf i'r Bedyddwyr ym Mhen y Gam, ger Pont y Pwl.
Y pryd hyny yr oedd yn byw ym Medwellty, yr hyn oedd yn dra
anghyfleus o ran meitlider y ffordd; ond yn 1736, efe a symmudodd
i Bont y Pwl. Yr oedd yno yn gymmydog i Mr. Edmnnd Jones, a
grybwyllwyd ucliod, ac wrth ymdrafod a'r ordinliad o fedydd trwy
daenelliad a throcliiad yn eu gwalianol gynmilleidfaoedd, aeth yn
ddadl bersonol rbyngddynt, yr lion a gynnyddodd i'r fath chwerw-
der ysbryd o bob tu, nes cynhyrfu hoU grefyddwyr y gymmydogaeth,
a gwelwyd fod gwir grefydd yn debygogael clwyf; a'r canlyniad fu,

i'r pleidiau arwyddo papyr o heddychiad, a plieidio a briwo teimlad-

au eu gilydd wrth ymdrin a bedydd. Yr oedd yn meddu tyddyn
bychan o'r eiddo ei hun yn ger Tredegar, ac ar hwnw y cododd
gapel, y cyntaf i'r enwad hwnw yno, yn 1763. Bu farw yn 1776. J
Am loAN Phillips, nid oes dim ar gael. Y mae yn debyg mai

aelod neu ddiacon lied gysurus ei sefyllfa yn y byd ydoedd, a'r hwn
a gydymrwymodd a Miles Harri, am eu bod yn gyfoetliocach na
loan Harri, i'w gynnorthwyo yn y draul a'r cyfrifoldeb o argraffu, yr
hyn oedd raid ei fod yn gryn lawer, gan ei fod yn Uyfr lied drwchus,
o faint argraffiadau ' Llyfr y Ficar.'

Yr awdwr, William Alleine neu Alleyn, yn hytrach Alleii?,

A.C., yr hwn oedd fab ieuangaf Mr. R. AUein, o Ditchet. Cafodd ei

ddysgeidiaeth yn Rhydychain ; a chafodd gaplaniaeth deuluaidd rhyvv

wr mawr yn Llundain. Yn nechreu y rliyfel cartrefol yr oedd yn
byw yn Ilchester. O blegid ei fod yn pleidio y Senedd, cafodd ei

ysbeiUo yn fynych gan filwyr y brenin, a diogelu ei fywyd yn rhyfedd

yn fynych. Symmudodd i Lundain ; ac yn 1653, daeth yn weinidog

rheolaidd a sefydlog Blandfford, yn sir Dorset ; ond trowyd ef ymaith
pan adferwyd Siarl ii, a gadawodd y lie a daeth i Fristol, He y bu
dros saith mlynedd. Yna aethi Yeovil, He y bu farw yn 1677, yn 63
oed. Dywedir ei fod yn ddyn duwiol a dysgedig iawn.§

2. * Golwg ar y Byd, sef llyfr yn cynnwys Briwsion oddiar fwrdd

y Dysgedigion i'r Cymru dymunol ; ac yn dangos Gallu, Doethineb, a

daioni Duw, a dyled Dyn yn y Creadigaeth. Gan Dafydd Lewis,

Ficar Llangattwg, ym Morganwg.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Nicholas Thomas. 1715.
'||

12plyg.

* Jones's Account of AheryBtruth Parish, p. 156.

t Ilanes y Bedyddioyr.

X Hants y Bedyddioyr.

§ Palmer's Calamy'a Noncon. Mem. vol. ii. p. 118.

II
Y mae C&n o'i waith yn y Blodeugerdd (t. 309), o'r euw * Pororiaeth Haf.

[Gweler rhif 6, d.f. 1710.]
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3. * Caniad Solomon, Wedi ei drefim ar fcsuran iw Gann, a Bjrr

Agoriiid o'r Gan hon, wedi ei drefiiu o adiiod i adnod ar gyfer y
Caniad. Gan T. Baddy.

Argraphwyd yn Nghaerlleon gan W. Cooke, 1725.*

4. ^ ' Tend Solomon wedi ei hysprydoli, nen Oleuni'r Efengyl

wedi ei gyrchu allan oV Demi yn JeroBalem. Gan John Banyan.

Printiedig jTig Haerfyrddin gan Nicholas Thomas.*

5. * The English and Welch Dictionary : or, the English before

the Welch. Y Geirlyfr Saesneg a Chymraeg ; Neu'r Saesneg o flaen y
Cymraeg. Containing all the Words that are Necessary to under-

stand both Languages ; but more especially, for the Translation of

the English into Welch. Yn cynwys yr holl Eiriau sy' angetirheid-

iol i ddcall y ddwy Jaith, eithr yn f>vy enwedigol, i Gyfieithu'r

Saesneg i'r G}Tnraeg. Wherein you may easily find the Welch word,

or Words to every English Word. Ym mha un y bydd hawdd i

chwi daro wrth air, neu Eiriau Cymraeg i bob Grair Saesneg.

Salop ; Printed and sold there by the Author John Roderick,
1725.

Arp^phwyd yn y Mn-ythig, ac a werthir yno gan yr Awdwr
John Hyddcrch, MDCCXXV.' [8plyg byclian.]

Gwehvyd o'r blaen mai yr un yw John Bogers a John EJiydderch,

ac >Tna gwelir mai yr un yw John Roderick a John Rhydderch, neu
yma g^'da^^ anirywiaeth arall, Hi/dderch ;* ond yn nivredd y rhag>Tuad-
rodd y mae yn Khi/ddeirh. Felly dyma }T un dyn yn rhoddi ei enw
mewii pedwar dull gwahanol :—Rhyddereh, Hydderch, Roderick, a
Rogers. Gan fod hwn yn waith ^wreidtliol, a'r cyntaf o'r fath at
wa^finaoth y cyllVetlin, er eu hwyluso i ddeall llyfr StM'snTinoLj (canys
T ' s oedd g^-ntaf yn Geirlyfr a elwid ' Y < _' yn ei

l)i ..,' gan T. Jones, yn lG88),t byddai yn 1.. riulw ar
gael ei ragymadrodd : ac y mae fel y canlyn :

—

' Anwyl Gydwladwyi\

Fe ddarfu i mi o'r diwedd megys Ymdeithydd hwvT-dr\vm
anibenus, trwy ddirfawr boen a manwl chwilio hyd Lwj'brau
anghynofinol, a thrwy faith rwystimu attalicdig a diflTygion, (yr hyn
a wu'ia'r hen Ddihareb, mai In'r y hydd y Mud ymhnrth y liyddar.)

g}Tniedd at y dibeu n6d, neu gyflawni f'aml addewiilion yn^hylch
Argmphu y Geirlyfr Sa^ncg a Chymnuy hwn, Ac er wrth* hir

• [Rhifddcrch, yn tldigon amlwff yn fy nchyf.irgraff i. Y mae yr enw mewn
prif lytliyrenau; a gallaaai yr /? toti weili aiauc heb ddim inc, nen wedi treulio
ymaith, yn y cyfargraft' a welfnld yr awdwT. Rhyddereh hefyd, fel y sylwa yr
awdwr, syda ar ddiwedd y Rhagj-madrodd.]

t [Gwel rhif 3, d.f. 1688],
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ddisg^vjl i amryw anobeithio, gan dybiaid na byddai i mi byth ddwyn
J gorcliwyl i ben ; Ac yn wir i chwi fy nghymwynasgar gydwladwyr
baeliomis, y mae rhwymedigaeth fy niolcligarwch am fynghynnorth-
wyo iw yrru ymlaen, onite fe fasai debyg i ddigwydd megis Plentyn y
ddaethai liyd yr anedigaeth beb rym i esgor, ac fe allesid ddywedyd
am danai fel y dywedwyd am yr adeiladydd ynfyd, y gwr hwn a
ddecbreuodd adailadn, ac nid allodd orpben, pa fodd bynnag er bod geni

yn fy ymyl fel yr addefais i o'r blaen dri math ar ysgrifen law o'r

Llyfr bwn o ysgrifeniad tri o wyr, etto er bynny mae ynddo ef o'm
casgliad fy bun, heblaw y geiriau Egwyddorig oedd yn y tair ysgrifen

ragddywededig yn dynn ar ddwy fil o Eiriau Saesneg. Canys mi a rifais

o'm casgliad yn y Llytbyren S. bedwar cant a deg a deugain tros

ben y cwbl oedd yn y rhei'ny. Felly y mae 'ngobaith y bydd i'r llyfi*

bwn fod yn dra bnddiol a llesol i drigolion Gwijnedcl a DeheuhaHh, o
berwydd nn o'r tair ysgrifen Eirlyfr a soniais i am danynt o'r blaen^

a ysgrifenodd y Parchedig Mr. Erasmus Lewes, Periglor Eglwys
Llanhedr Pont Stephan* o gasgliad pa un mae fy byder i cewcb yn
yr arweiniol Eiriau gymmaint ag sy'n arferedig ym mbob partb o

Ddebenbarth, ac sy ddieitbrol i ni Yngwynedd, At ba un fe cbwan-
egodd amryw Eiriau o gasgliad y Brytwn Dysgedig a Llafurus bwnnw
Mr. Edward Lhvijd A.M. Diweddar geidwad Tryssor-gell y Teganau
a'r peth mwya' dieitbr a rbyfeddol yn E/byd-Ycben. Ac er bod
amr^^ o'r geiriau bynny, yn anyspys, ac yn dywyllion jawn i fro

'nganedigaetb i, etto fi a'i rboddais ar lawr yn olaf, yn yr arweiniol

Eiriau, gan obeithio y bydd i'r rbei'ny hefyd fod yn wasanaetbgar i

ryw fro neu duedd gan mwyaf, oni byddant eu gyd. Weitbian
Gymniun Jaitb nid oes geni amgenacb iw wneyd na'i gyflwyno efmegis
lledfegyn i'cb mysg, tan obeitbio y bydd i cbwi ei goledd a'i aclilesu,

a chyd-ddwyn am diffygion ar beiau, a lithrodd o'm banfodd, pa
un bynnag ai camgymmeriad, ai mysgi'ellni, a bod mor bynaws ai

wellau, a dygymmod ag ef'n dirion-farn,o berwyddmaibwnyw'rcyntaf
a ddaetb allan ar 8aes7ieg yn y dduU bon, o flaen y Cymraeg, Ac ni

roed orchwyl o'r fath yma ond antur allan y tro Cyntaf erioed yn
ddifeius, gan bynny pwy byn nag a fyddo mwya llitbiedig a pbarodol i

feio arno, pan gymmero ef gymmaint o boen a tbrafferth arno'i bun
i ddwyn ymlaen un gorcbwyl ag a gymmerais i wrth bwn, nid

ammbeua na bydd mwy Ewyllysgar i esgusodi, ac i roi atteb bynaws-

edd dros bob gwall ac anaf a welo 'Ngwaith

Eich ufuddaf Wasanaethwr^

John Rhydderch.'

' MwYTHiG EbriU yr lOfed Dydd 1725.'

* Erasmus Lewes, ydoedd fab ieuangaf i John Lewis, o'r Gernos, plwyf

Llangynllo [ger (/astell NewyiUl Einlyn], yn sir Aberteili. Bu yn ticar Llan-

bedr Pont Stephan, a pherson Bettws Blcdrws, yn yr un sir, am 50 mlynedd.

Bu farw Chwetror 19, 1744, yn 82 oed, a chladdwydcf yng Nghanglicll Eglwys

LIanl>edr.—Meyrick's Carditjanshire.—Yr oedd ychydig o flynyddau yn ol lien

ysgrirtyfr ar gael, o'r enw ' Briwsion o'r Brydyddiaeth Gymreig,' ac ynddo
tanner dwsin o englynion, * Myfyrdod wrth fyned i'r Eglwys,' a * Ysgrlfcmcyd

gan Erasmus Lewhs, Fkar Llanbtdr.*—Oirpliedydd, ii. t. 347.
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[Ar y diwodd v ma©—* A Compendioua Herbal : or. The Names of meat of

the Phy " -'3, Trees, and Kr ' - '" ' < '

^^- '-'
'

'• - fyfr

Crj'iio. wan y rhann iv . a
Ffrwyth.... ., vn S.u.sh.m' .i ( ^ ial-

enu, ond ar y tmlalen i
' K k k 2.' V mac y papyr

yn hynod o wael, a'r ai i llaith o anghywirdeb a bwn-
glerwch.]

6. % 'Can^N-yll y Cjmry, fief g^vaith Mr. Roes Prichard, gynt

Ficar Llanyinddyfri. Y degfed argraphiad gyda ychwanegiad

helaetb.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, gan Thos. Durston, lie y gellir cael

Brintio bob inatli ar Goi)ian am bris gweddaidd, a cbael ar werth
amrj'w Lyfrau Cyini'aeg a Saesnaeg.*

Gellir baniu mai y flwyddyn lion yr argraffodd Darston yr ar-

graffiad liwn, canys y mae efe wedi cyfnewid dwy linell ym mhennill

lOfed y gan* 'am ddiwedd y Byd,' fel hyn :

—

* Mil a saith gant aethant heibio

A pbump ar bugain o'r oes mor gryno.*

7. % ' Tbe Statement of Hy. Browne and Rd. Gibbins, concern-

ing 15 Sbares in the Welch Copper Company, the transfer of which

was forbidden by proclamation.'

Argraff\vyd yr nchod yn anghyhoedd yn 1725.

8. ['Life and Character of Judge Jeffreys. ' 8vo.]

1725-26.

1. * Maddeimnt iV Edifeiriol. Nen Draethawd am Natur Pechod a

Grym Edifeirwch, Dan Ddammeg y Mab Afradlon. Gran J.

Goodman, D.D. Caplan Cyffredinol i fawrhydi Siarl yr Ail, yn
Saesnaeg. Ag a gyiiuithwyil yn Gymracg trsvy ddirfawr boon a

diwj^drwydd gan y Diweddar a'r Dysgedig ^Ir. Wni. Lewis o*r

Llwynderw, a Mr. Evan Pryce, o Ryd-y-bennt-.

Arp^plnN-yd Ynpjhaorf^'rddin, ag a werthir yno gan Isaac Carter

y Print i^^T pi y Flwydd^m 1725-G.'

Mae y llyfr hwn yn cynnwys 450 o dndalenau 12plyg;t a'r prif
eiriau ar y rhagddialen yn gochion. Boasai yn ddymuuol galla

• [Can cv. yn argraffiad Splyg Llanymddyfri, 1868.]

f [Wythplyg lied fychan yw ci faint. Ar ol t '
'

- — —^ " nr
Gorchymmyne<lig'— * At y Cwir Anrhydedilus A ,int

Maiden, liarou nou Brcyr o Hadham, ArgU^-j-ili rtl,

un o Arghvyddi'r tra Anrhydeddus d<liri;cr(;\ \ rhytli y liixnin;'
* Rhagjnuadrixld yr Awdwr at y Darllenvitd ;' a i : ai arweiniol creill

;

14 tudalen, yn g^vneuthu^ yn y cyfan 4(>4 o dudalcnau. Y mae wedi ei argraffu
yn gywii-ach na Ilawer o lyfrau yr oes h6no. j
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gwybod rhywbeth am j cyfieithwyr ; ond am yr awdwr, nid ydys yn
bresemiol yn gwybod pa un ydoedd ai John Goodman, a wnaed yn
Gydymaith o Groleg Ecseter, Rhydycbain, yn 1548; neu ynte y Dr.

John Goodman,* person Hadham, a chapehvr i'r Brenin Siarl ii, ac a

fu mewn dadl bapyr a'r Dr. Sherlock, f
Mr. William Lewis, un o'r cyfieithwyr, ydoedd foneddwr. dysgedig

a gwladgarol, yn byw yn y Llwyn Derw, ger Castell Newydd yn
Emlyn,J ac yr oedd yn un o hynafiaid W. P. Lewis, Ysw., Llys

Newydd. Dywed awdwr ' Drych y Prif Oesoedd,' fod ganddo lyfrfa

ardderchog o lyfrau perthynol i Gymru.§

2. ' Meddyliau ar Grefydd. Gan y Gwir Anrhydeddus Dad yn

Nuw, Gwilim Beveridge, D,D. gynt Arglwydd Esgob Llanelwy.

O gyfieithiad Jago ab Dewi.

Printiedig yn Llundain; ac ar werth yno gan W. Roberts, ar

Lambeth Hill.' 12plyg.

Yr oedd hwn, tybir, yn ail argraffiad.|| William Roberts,
ydoedd enedigol o sir Gaemarfon. Bu tros lawer o flynyddoedd yn
aelod o ac yn argrafiydd i Gymdeithas y Cymmrodorion. Yr oedd yn
1759 yn trigfanu yn Abchurch Lane, ac yn 1762, yn White Friars.**

Rhoddwyd allan argraffiad o'r llyir da hwn, gan T. Williams,

Dolgellau, yn 1804.

3. % ' Llyfr Gweddi Gyffredin, y Salman, a'r Erthyclau, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Thos. Durston.'

4plyg.

Nid oes amseriad iddo ; ond dechreu y Calendar yn 1726, yr hyn
By brawf mai y pryd hyn y cafodd ei gyhoeddi.

1726.

1. ^ ' Siwrnai, N"eu Daith Cristiana a'i phlant o Ddinas Distryw

tua'r Ganaan Nefol ar 61 ei phriod, yn dangos am y Blinderau mawr-

ion a gyfarfuant a hwynt ar y ffordd, a'u dyfodiad diogel o'r diwedd

i'r wlad ddymunol. Sef, Ail ran o Daith y Pererin. Gan John

Bunyan.

* [Diau mai y Dr. John Goodman hwn, ac nid y Hall, oedd awdwr y gwaith

dan ystyriaeth.]

+ Wood's Athen. Oxon. vol. i. pp. 641, 698.

t [Y mae lie o'r enw Rhyd y Benau yn agos i'r Cribin, nid neppell iawn o

Lanbedr, Ceredigion ; ahwyrach mai yno yr oedd Evan Pryce, y cyHeithydd

arall, yn byw ac yn bod.]

§ Cyfamoddiadau Buddugol Eisteddfod Castell Newydd Enilyn, 1860, t.

68.

II
Gwel rhif 3, d.f. 1717.

** Gwel CofreBtr Gymdeithas y Cymmrodorion am y blynyddoedd hyny. .
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Argi-aphwyd yng Nghoerfyrddin gan N. Tliomaa.**

2 *^ ' Y CatoclHm ; H^Tiny yw, Athinvwiactli i*w djsga gan bob

D\Ti, cyn ei ddwjTi i'w Gouffirmio gan yr Esgob.'

Y inftp yn ei rftprflfl<*Tin RTierchind rha*]rymadpoddol * At Bl^yfob'on
/./ h Gwasanactbwr yn yr
At; >. I MAM^,' yr luNTi a >\Tmed

tra yr ootltl vi' yn LluiicUiiii yn ' diwygio Ai ,dd y Bibl,

a'r Llyfi' Gweddi Gyffredin, Ry*n awr dan y : 3'r h^m a
ddj^wcd, ' Ni feddyliais na alhMi lai yn y cyi'amscr na danfon rhyw
Lyfi-an dumol i'ch plith chwi, mogis ja^^^l am fod cyhyd amser yn
absennol. A chan nad ocs yma ond priuder o rai Cymraeg, ac
niai ofer yw anrhegu fy Nghydwiadwyr nniaith &. rhiai Seisneg,

mi brintiais gymiifer Copi o Gatecism yr E(jhnjs ac a wafianaetha

jcnengctid Gwenog^ ond odid dros rai Blynyddoedd.'t

3. * Epistolffi Ho-Elian89 : Familiar Letters Domestick and Foreign,

Divided into Four Books
;

C Historical,

Partly ] Political,

t Pliilosophical

:

Upon Emergent Occasions. By James Howell, Esq; one of the

the Clerks of his late Majesty's most Honourable Privy Council.

The Ninth Edition, very much Corrected.*

London, 1726, 8vo.

[Ymddangoaodd y ffy^rol gyntaf o'r argraffiad cyntaf o'r Llythyrau hjm yn y
fl. 1645, a'r oedwarodcl ac olaf yn 1655. Kid oea dim pcrthynas rhwng y gwaith
a Chymm, ond yn unig bod ei awdwr yn Gymro.]

James Howol oedd frodor o'r Bryn, yn Llangammarch, yn sir

Frj'chciniog.

4. *An Explanation of the Principles of the Christian Behgion,

and the Truth and Rcafionablcncss of them shcw'd in Short Dis-

courses on the Church-Catechism. To which is added, A brief

Account of Confirmation, and other Usages of the Church ; with a

conclusion oonccming the excellency of the Christian Religion and of

• Gwcl rhif 7, d.f. 1722.

t Oan nad vw V raL'dd;j]< n

Defynog yn ITi^j

wrth V o>

; ac un OT

n\ sv L'onvf n*r ratocisii 1 l^^vIl. nid vcIxi-yf

Ji^ 'm

am 1

Jki.

iaelh 1 »r

felly rh;i:

darfotl c\ :.

JTU mhl^-yt piwj't hwnw ydoeild ei gyuwedd-J

•a-

ac
<li

.. Ue
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the Church of England. By R. Davies, M.A. Rector of Ross-

Crowther in Pembrokeshire.

London, Printed by "W. Barger, &c. mdccxxvi.'

5. ^ ' The Case of Sir Nathaniel Cnrzon, claiming the Barony of

Powys, and exhibiting in his Proofs that his Ancestors were posses-

sed of the Monastery of Byldwas, Stafford, the Manor of Andover,

Hants, and Ironbrook Grange, Derbyshire. 1726.'

Argraffwyd i ddybenion personol.

6. *Mosis Gulielmi, A.M. R.S. Socii Repertorinm Poeticnm,

sive Poematnm Wallicorum, qnotqnot hactenns videre contigit,

Index Alphabeticus, primam singnlonim lineam, et loca nbi inveni-

antnr, exhibens. Accedit Poetarmn Nomina, et qnando plerique

omnes flomerint.

Londini ex Officina Typographica W. Robert. A.D. mdccxxyi.'

1727.

1. ' Y Beibl Cyssegr-lan, sef yr Hen Destament a'r Newydd, &c.

Printiedig yn Llundain gan Brintwyr y Brenin, loan Basged, ac

Asseins Harri Hills, a fa farw. 1727.'

Hwn oedd yr ail argraffiad o'r Beibl o dan olygiad y Parch.

Moses Williams, ac ar dranl y Gymdeithas er Lledaenu Gwybod-
aeth Gristionogol. Ychwanegwyd ato daflen o arwyddocad geiriau

anghyfiaith. Yr oedd heb ystyr y pennodau, nen gynnwysiad, na
chyfeiriadan ymylenawl; ac yr oedd tnchan ma^vr ym mhlith y
cyffredin o blegid y gommeddiad hwn, gan en bod wedi ymgynnefino
a'u gwasanaethgarwch. Yr oedd gydag ef hefyd * Y Llyfr Gweddi
Gyffredin,' a

* Llyfr y Salman wedi eu cyfieithn, a'u cyfansoddi ar Fesur

Cerdd yn Gymraeg. Trwy waith Edmund Prys, Archdiacon

Meirionnydd. Printiedig yn Rhydychen dros loan Basged, Printiwr

i Ardderchoccaf Fawrhydi y Brenin. 1727.'

Mae yn debyg mai er prysuro y cwbl trwy y wasg y rhoddwyd y
Salman Canu i'w hargraffu yn Llundain. Pris y Beibl ll^^^l yn gyf-

lawn, gyda'r Llyfr Gweddi a'r Salman Canu, wedi ci rwymo yn dda,

ydoedd 4s. yn unig, fel y tystia y cyfeiriad isod.*

2. ' A Grammar of the Welch Language. By W. Gambold.'

[Carmarthen, 1727, 16mo.]

* * The Welsh Bible, with Apocrypha, Service, and Psalms, corrected by the

Reverend Mr. Moses Williams. 4s. —List of liookx Printed and Sold hij the

Bihle-Sdlers of London^ cyssylltedig ft'r ' Whole Duty of Man,' a argi-affwyd

(yu Seisonaog) yn 1737.
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William Gambold a anwyd yn Aborteifi, yn 1672. Dyp^wvd ef i

fyny i'r E^'lwyH S'" " '-. Dcrbpiiodd ei ddy :
i. .th yng

Nghok'g Ecsetcr, Iv i ; a bu yn gwafianaetl u Pun-

cheston a Tilunychat r ^gn-^' 1, yn sir Beuiro. i^vnaisodd-

odd EirlytV nuiwv SeistJiia'^ letr, yr hwn y methodd fi;ae\

cofuof^aoth i'w •
' '.a daetli ti '

' '
' '

"
^* <b.

John WaltcTH, ; liwyd hi gan lei

Eirlyfr mawr ei Luu. Ei fab ef ydocdd Julm U;r ! n :i

roddodd ei le i fyny yn }'r Eglwys, ac a ynmnodd :i ...il. ac

oedd yn trvfaill gwresog i holl eglwyswyr Mcthodislaidd yr oes, yn
neillihiol John a Charles Wesley. Ordeiniwyd efyn esgob yng
nghyfundeb y Moraiiaid. Y mac capcl a chynnuUeidfa yn Hwlffordd,

sir Benfro (yr nnig nn yng Nghymru) fel gweddillion ftrvvyth ei lafur.

Ba y tad farw yn 1728, yn 58 oed. Rhoddwyd allan ail argi-affiad

o'r 'Grammar' yng Nghaerfyrddin, yn 1817, a thrydydd, helaeth-

ach o huver, yn y Bala, yn 1828, ym mhen can mlynedd ar ol marw-
olaetli yr awdwr, a'r olaf hyd yn hyn, or ei fod yn liaeddu gwell

crocsaw ; canys llyfr defnyddiol ydyw i'w roddi yn llaw y Sais a fyn

ddyfod yn adnabyddus ag egwyddorion yr iaith Gymraeg.*

3. ' Dydd y Earn Fa^v^, nen sain yr Udgom diweddaf, Sef Ym-
ddangosiad dilns a disymmwtb Crist i Famu'r Byd. Gan Thos.

Vincent. Wedi ei osod allan 3m Saes'neg yn Lloegi*, yr Alban, a'r

Iwerddon. Yn awr wedi ei Gyfieithu, a'i osod allan gorcu y gcllid at

wasanacth ac achos presennol y Cymry. Gan Jencin Jones. A'i

argraplm yng Nghaerfyrddin gan Nicholas Thomas. 1727. (Pris

Is. Gc.).'

4. * Y Cywyr Ddychwelwr. Yn Datcuddio y nifer bychan o'r rhai

gwir Gredadwy, a'r anhawstra mawr o Droedigaeth Gadweiligol.

Ghin Tho. Shephard, cyfiiill gynt o Ysgol-dJ Emanuel Yughaer-

garddu ac yn ddiwoddar o Gaer-garddn yn Lloegr newydd.

Print iedig Yng-Haeifyrddin gan Nicholas Thomas, dws W.
Williams a J. Thonuis, ac a werthir \nio ann Crispiaiuis Jones yn
lleol y Farchnad. 1 727. Pris Is. 6d

Yr oedd h\\i\ yn ; 'liul.f Rlu)ddvvyd Iiy 1 1 am ar-

gniffiad ni*nll yn l ; u' A Llyfr HyTiinnn :• yd yai

^M n, tua'r il. ITOO, dan «' "^ion

1\ NT Alraannriwr) ; ond 1 ci

gyhoeddi. Tybiwn mai i yr
Ymneillduwyr yn y Del' ^

> ^ > ^^ nis,

yn gystal a C. Samuel, yr hwn ydoedd yn weinidog y Pant Teg. Y
• Nod yn Rhagymadrodd Oeiriadur Walters, 17M.

tGwelrhif?, d.f. 1C57.

t Yr oetld yn weinidog vr Ymneillduwyr vn Llechryd, ger Aberteifi, yr
amscr li\Nni ; a biiasai c^^l hynj yn g>'d-weiniaog A Mr. Rees Price, yn Ty'n-
Ton, ueu y licttws, gcr i*eu y Bout ar Og^-y.
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mae llythyr helaeth 'At j Darllenydd Cristionogol,' gan W. Green-
lull, yn ei ragflaenu.

Am yr awdwr, nid oes genyf ddim hanes mwy am dano nag a
ddywedir ar y rhagddalen uchod.

[Y mae cofnad am Shephard (neu Sheplieard) a Greenhill, d.f. 1657,
rhif 7, t. 176.]

6. ' Myfyrdod erbyn Angau.'

6. ' Gwaedd yng Ngliymru yn Wyneb pob Cydwybod : Gan
Morgan Llwyd o Wynedd.'

Mae yn dra tbebyg mai ail argraffiad ydoedd, er nad ydwyf wedi
gweled, na cbael lianes am y cyntaf. Tybygwn y rhaid ei fod tna'r

nn amser a ' Llyfr y Tri Aderyn,' tna 69 yn ol i bwn yn awr. Y
mae yn gyssylltedig ei ' Llythyr i'r Cymry cariadus,' yng ngbyd a
lianes ei ' Fywyd Ysbrydol,' a ysgrifenwyd ganddo ef ei bnn. Y mae
hefyd ragymadrodd gan Thos. Williams, Mynydd Bach, sir Gaer-
fyrddin, sef awdwr yr ' Oes-Lyfr,' am yr bwn y crybwyllAvyd yn
barod.*

7. ' Y Wir Egiwys yn cyrclm att y nod nefol Ynghadernid y tra-

gywyddol Ddnw. Lie mewn rban y gwelir Gwendid a gwaith a

gobaitb y Crediniol. A gwir allwedd i'r Ystyriol i agoryd llyfr y
Datcnddiad. At yr hyn y cbwanegwyd byr lianes Egiwys Rliydy-

ceisbed yn eu nbeulltnad o Henllan, 1705. Gan Matthias

Maurice.

Argraphwyd yn y flwyddyn 1727.'

Matthias Maukice (Morice neu Morris), a anwyd ym mhlwyf
Llanddewi y Felffre, yn sir Benfro, yn 1684. Dygwyd ef i fyny yn
ddilledydd. Wedi troi ei feddwl at y weinidogaeth ym mhlith yr

Ymneillduwyr, cafodd fyned am beth amser i Atlirofa Caerfyi'ddin, o

dan ofal y Parch. W. Evans, yr athraw cyntaf, lie y gwnaeth y fath

gynnydd fel ag i allu cyfansoddi yn rhwydd yn y ddwy iaith. Lie ei

aelodaeth ar y cyntaf oedd Henllan Amgoed, yn sir Gnerfyrddin

;

ond o blegid rhyw ddadleuon, a acldysm-asid trwy ysgrifciiiadau y
Dr. Williams a'r Dr. Crisp, enciliodd ef, ac amryw ereill, a ffiirf-

iasant eu liunain yn egiwys yn Rhyd y Ceisiaid. Pan oedd yno,

cyfododd ei elynion erlidigaeth yn ei erbyn, i'w orfodi gan y dirgnud

(jjress-gang) i wasanacthu yn y Uynges ; ond gwaredwyd of ar hyd y
nos gan foneddwr. Gadawodd Gymm yn 17112, i wasanaethu cyn-

nuUeidfa yn Olney, yn sir Bucks, lie y bu hyd 1 714, pryd y sym-

mudodd i Rodwel, yn sirNorthampton, lie y bu hyd ei fai'wolacth, yr

a gymmerodd le yn 1738, yn 64 oed. Ei brif waith y^v ' Social

Religion Exemplified,' yr hwn a gyfieithwyd i'r Gynu'acg gan y
diweddar Barch. B. Evans, o'r Dref Wen.f

. * Gwel rhif 3, d.f. 1724.

t Congregational Magazine, vol. vii. pp. 1673-70.
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8. * Case of a Dispute between Jasper JoncB, Esq. vereuH John

Kenrick, Esq., and Sir Wm. Craumer, relative to Estates in felirop-

Bhirc'

Papyran n jivMnfTwvd mew ti ju'hos cyfreitliiol yw hwn, yn 1727, o

berthjTins i '»ry» Bryn, &c., wedi codi oddi ar

fargais (mini, , j ^- ' ^v. ^.. i.,o3.

9. ^ * Caae between Anno, Widow of the Rev. Dr. Price, T.

Baker, and Watkin Williams Wynne, relative to the Purchase of

the Goorgo Inn at Wrexham, for the Accoramodation ofMr. WjTuie*8

Electors for the County of Denbigh, Mr. Middlcton having pui'chased

the Lion for his Electors.'

Dwy bapyrlen ydyw a argraffwyd yn 1727, o blegid dadleuon yn
jv Etholiad i'r Suuedd ; oiid prisid ef yn Ll3^fr-rcstr J. C. Hotten yn
b8. (jc. !

10. % 'A Salutation to the 13ritaius to call them from many
Things to the one thing Neetlful ; especially to the poor unleumed

Tnuicsmcn, Plowmen, and Shepherds, those that are of the low

Degree like myself. Translated from the British Language by

Rowland Ellis, corrected by David Lloyd. By Ellis Pugh.

Philadelphia, Prmted 1727.'

Gwaith un o'r Crynwyr Cymrcig yw y llyfr hwn. Cynn^vys 15
tudalcn o arweiniad, a 222 tudalcn o draethawd, oil yn 237 tudalen
12plyg. Gwerthwyd un ail law am Ij;.

[fJwaith Elis Puw Grynwr (rhif 5, d.f. 17S2) ych'w hwn. Cyfieithwj'd ef i'r

•Scisoncg o lawysj'rif yv awdwr, ac argraUwyil ef yu America, ym mhull cjii

i'r gwaith g\vrei<laiol yiutUUuigos trwy y wasg, yr hyu ui bu tau y 11. 1782.
(iweler cufnod am Elia Puw o dan y flwyddjTi huno.]

1728.

1. *nunes y Byd a'r Amseroedd, cr Hyflfurddiad rhai oV Cymru,
o waith S. T.

Llundain.'

Yr ocdd hwn yn drydydd argrafRad, a hyny vm mhen saith
in' '

' " NT hyn a bra>vf dderb^Tiiad poblogaidd y llyfryn hwn gan
ti. 'd.

2. *Dwy Daith i Gaersalem. Yn cynnwys yn Gyntaf, Hanes
cywir a rliyfeddol o Ymdaitli Dan Bercrin o Loegr er ys

Blynyddoedd, a pha ddig>vyddiadau a fu iddynt yn eu Ilymdaith

o Gaersalem Grand Cairo, Alexandria &c. Yn Ail, Ymdaith
pcdwar Gwr ar ddeg o Saeson, yn y FhN-yddyn 1GG9. o

* Gwcl rhif 1, d.f. 1721 ; a rhif 1, d.f. 1724 ; a hu-u >Tna.
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Scanderoon i Dripoli, Joppa, Eama, Caersalem, Bethlehem, Jericho,

Afon yr Jorddonen, Llynn Sodom a Gomorah, &c. Ynghyd a Hen
bethau, tystiolaethau a Chofifadwriaethau Ueoedd a sonir am danynt

yn yr Ysgrythyr gan T. B. At ba un y Chwanegwyd, Gwiwgof

Amlygol ar Gyflwr y Iddewon Genedl gynt ac yn ddiweddar, sef

Descrifiad y Tir Sanctaidd, ei Gosgorddiad. Ffrwythlondeb &c. 2.

Amryw Gaethglndiad yr Juddewon yn 61 iddynt feddianu'r lie. 3.

Amcan a ThebygoHon pa beth a ddaeth o'r Deg Llwyth a Graeth-

glndodd yr Assuriaid, ag amryw Hanesion perthynasol i hynny. 4.

Cyflwr yr Juddewon er pan aethant ar Alltudiaeth, a helynt bresenol

Palestine. Ynghyd ag Ymadrodd ynghylch y Gynghorfa fawr a

gynhaHodd yr Juddewon yngwastadedd Adjady yn Hungaria. yn y
flwyddyn 1650. i chwiUo yr Yscrythyrau ynghylch Christ, gan S. B.

Sais oedd yn y mann ar He. Gyda Bhyfeddol Siomedigaeth yr

Juddewon gan gau Ghrist yn Smyrna 1666. Yn ddiweddaf y
Dynghedfol a therfynol Ddestrywiad yr Juddewon ym Mliersia yn

y flwyddyn 1666 ar Achosion o hynny. O Gasghad H. B. yn

Saesneg a Chyfieithiad William Lewes yn ddiweddai* o'r Llwyn

Derw yn Sir Gaerfyrddin, Wr Bonheddig.

Argraphwyd yn y Mwythig gan John Rhydderch ac ar werth

ganddo ef yno.'

[Nid oes amseriad wrth fy nghyfargraff i ; ond gall fod wedi treulio ymaith,

gan fod y papyr yn hynod fasw, a pheth briw yng ngwaelod y ddalen. Lie y
dylai y dyddiad fod y mae rhyw un wedi ysgrifenu ' 1721 ' ag inc liynod o dJiliw.

8plyg lied betryal ydyw ei faint ; a chynuwys y llyfr sydd o'm Llaen 172 o

dudalenau, heb law y rhagddalen, ar gefn yr hon y mae yr anerch * At y
Darllenydd ;' ond y mae dalen, os nid yehwaneg, yn eisieu ar y diwedd. Y
mae'r papyr yn nodedig o wael, a'r argratFwaith yn bur alier.]

Y mae yn dra thcbyg mai Thos. Baddy, gweinidog yr YmneiU-
duwyr yn Mnbych, a ddeallir wrth y ' T. B.'* uchod : am yr ' S. B.,'

* R. B.,' a ' William Lewis, 'f nid oes dim hanes i'w gael.

Cyhoeddasid y llyfr hwn yn Saesonaeg tua'r flwyddyn 1695, pryd

y cyhoeddwyd amrai fan lyfrau Seisoneg hanesiol gan R. B.

(Robert Burton), a dichon mai cangen o'r un teulu Uenorol oedd yr

'S.B.' uchod.

3. ' Golwg ar Destament Newydd cin Harglwydd a'n lachawdwr

lesu Grist, sef Crynhoad o swm a sylwedd y pethau hynny a gyn-

nwysir ym mhob Lyfr, ac ym mhob Pennod, wedi oi gasglu allan o

Esponiad helaeth y Diweddar a'r Pai'chodig Mr. Mathow Henry,

Gweinidog yr Efengyl. At yr hwn y chwanegwyd Tabl ar fesur

* Gwel rhif 1 a 2, d.f. 1703, lie y ceir mwy am y llyfr hwn ; rhif 2, d.f.

1705 ; a rhif 4, d.f. 1713.

t [William Lowes (neu Lewis) o'r Llwyn Dorw ydoedd un o gytieithwyr
' Maddeuant i'r Edifeiriol,' rhif 1, d.f. 1725-20 j lie y ceir byr grybwyIliad am
dano.]
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Cerdd yn ol yr Egwyddor A. B. C. I helpu'r cM, ac i wnenthur i

fyiiu y diffyg o Coucordaii8 bycliaii i'r Testameut Newydd, wcdi ei

gyficithu i'r Cymvaeg gan JoBua Thomas.

Caerfyi'ddin, Printiodig gan Nicholas Thomas dros Cliristmas

Samuel. 1728.'

Y mae jti dra thebyg mai yr un vw y Josna Thomas hwn d * J.

Thomas ' a cnwyd o'r blaen.* Dichoii mai Mr. Thomas, Ffos yr
Efiiil, Llandeilo Fach, yr hvm. a fu yn weinidog jt Ymneillduv •• » "

Llancdi, sir Gaerfyrddin, ydoedd.f

4. ' Grammadog Cymraeg. Yn cynnwys Atlirawiaetli Llafarydd-

ion, a Lliossoiniaid, Holaeth Ddosbarth ar y Sillafau a'u hamryw
berthynasau. "Wyth Rann Ymadrodd a'i Chynneddfau. Hyflbrdd-

iant i jawn Yserifonnyddiaeth, both yw Enw, Ehag Enw, Gorair,

Arorair, Cenedlry^v, Nod Bannog, Cyssylltiad, y Pum Anisor a'r

Moddau, Cystrawen, &c. Colofnau Cerdd Eafod, a chyflawn

Atlira^'iaoth Awdurdodawl y Prif Feirdd, ym Mhrydyddiaoth a

Ikirddoniaetli yn gyflawnaeh nag erioed o'r blaou. Gorchostion

Dafydd Nanmor ac oraill, Boiau ac Anafau Cerdd Dafod, Ilanes

Eistoddfodau a'r modd y trofnid gjTit. Statud Grifiydd ab Cynan.

Ac amr3rw bothau oraill tra Angonrhoidiol i'w doall cyn y meiddio

nob Ryfygu bod yn Bonccrdd, nag jawn Ysgrifonydd ychwaith.

Gasgliad, Myfyriad, ac Argrai)hiad JohnEhyddorch, acarwerth

ganddo ©f yn y Mwythig. 1728.'

Crynodob ydyw o Ramadeg y Dr. Sion Dafydd Rhys, gyda rhai

X^othau ychwanogol.

5. * Case of Hugh PowoU against the King, upon an Information

in the Nature of a Quo Wan'anto against the said Hugh Powell, of

Castlemadock, in the Parish of Llandolaolog, in the county of

Brecknock, to shew by what Authority ho Claimed to bo a Capital

Burgess and Common Councilman of the Borough of Brecknock.

1728.'

Cynnwysa ddau bapyr hanesol cywrain, a argraffwyd jm gyf-
rinachol.

6. * Afaurioe and Richard AVynn's Appeal to tlio IIouso of Ixirdj?,

respecting tho Estates of Maesmochnant, Gwern Wood, &c. in tho

Parish of Llanrhaiader, Denbigh. 1728.*

Y mao yn porthjTiu i diroedd n '
^^ lUvhli Olas,

Mynydd Mawr, &c., a chafodd ei .. Id.

• Gwelrliif4,d.f. 1727

t Morgan, Hanes YmHeUidua^tk, t. 423.
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7. ['Gwth i luddew, Neu Bregeth, i. Yn rlioddi Hanes pobl yr

luddewon ; Gymmaint o ffafr ag oedd Duw yn ei dangos iddynt. ii.

Pa mor Ysgeler ddynion oeddynt. iii. Pa fodd y gorddiwesodd

Barn Duw liwy am eu Hysgelerder : Dinystr eu Teml : eu Gortluym-

derau, &c. Gan Theophilus Evans P. Llanddulas Abercressau.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Durston.'

Ehydd ein hawdwr y gwaith hwn, yn amryfus yn ddiau, o dan y fl. 1752
(gweler rhif 4, dan y flwyddyn h6no) ; ond gan y dywedir ynddo fod yr awdwr
(Theo. Evans) ar y pryd yn Berson Llanddulas, rhaid iddo gael ei gyhoeddi ryw
bryd rhwng 1719 a 1728, pryd y dyrchafwyd ef i Lanynys, jrr hon a ddaliwyd
ganddo am ddeng mlynedd, pan y cafodd fywoliaeth Llangammarch, yr hon a
wasanaethwyd ganddo hyd y 11. 1763.]

8. [' Life of Sir John Perrot.' 8vo.]

1729.

1

.

* Pregeth neu Draethawd yn erbyn cymmeryd Enw'r Arglwydd
yn ofer, a osodwyd allan er rhybudd i'r sawl a cbwenychant drefnu

eu Bucbedd yn ddieuog ger bron Duw, am iddynt bwy 3miogelyd eu

llygru a'r arfer diffeith o Gymmeryd yn ofer Enw y Gwr a'i gwnaetb.

lago i. 26.

Llundain.*

2. ^ * Gwaitb a Gwobr ffj^ddlon weinidogion yr Efengyl, a wnaed
yn gyboeddus ar ddeisyfiad eglwys Llangloffan.

Argrapbwyd yng Ngbaerfyrddin, dros Mr. Jobn Evans, o Bistill-

meugan.'

Pregetb ydyw ar Can. viii. 12, a bregetbwyd yng Ngbymmanfa y
Bedyddwyr, yn Llangloffan, sir Benfro, yn 1729, gan

Enoch Francis, yr hwn ydoedd fab i Francis David Francis, ac

a anwyd niewn lie o'r enw Pant y Llaetlidy, ar Ian Teifi. Dcelireu-

odd yn 1683 brogetbu gyda'r Bedyddwyr, yn 19 ood, mewn lie a
elwir Pen y Waen, ym mlilwyf Llanllwni. Daetli wedi hyny
yn weinidog Castell Newydd yn Enilyn, a Relioboth, a elwid

y pryd hyny Partloy. Priododd tua'r fl. 1718 fenyw ragorol

o Flaen Bhymni, yn sir Forganwg, tybygid, yr hon oedd yn aolod

yn Hengoed. Anneddai ym mlodau ei ddyddiau yng Nghapel lago,

ger Llan y Bydder. Efe ydoodd un o'r rhai cyntaf o weinidogion y
Bedyddwyr a ddorbyniodd gynnorthwy o Drysorfa y Gwoiuidogion

yn Lloegr. Ei awduriaeth ef yw rhai o'r lion lythyrau cyuimanfaol,

yn enwcdig un y fl. 1737. Ystyrid of yn ddj'u da, ac o ysbryd araf

a thangnoi'eddus. Bu farw Chwefror, 1740, yn 57 ood, a chhiddwyd
ef wrth Gapol Oilfywyr, yn sir Benfro. Yr oedd gan yr hebryng-

wyr felly 20 milltir i'w gludo. Yr oedd myntai fawr o lionynt, a
threfnwyd fod rhan o hoiiynt o'r 10 plwyf yr oedd ganddynt i fyned

trwyddynt, gymmeryd y baich trwy eu i^lwyf eu hunain. Bu iddo
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6 o blant, a daotU un o honynt, Benjamin, am yr hwn y ceir achos

i grybwyll eto, jti woinido^ onwog. C^i'ansrxldw'yd Cywydd
Marwnad iddo gan Mr. Joukiii Thomaa, gwoiuidog yr Ymnoilldu-
wyr yn y Drof Won, gor Abertoifi.*

3. * Llythyr Bugoilaidd oddi wrth AVeinidog at ei Blwyfolion, &c.

A osodwj'd allan er Llesliad i'r cyfryw nad oos ganddynt mo*r

amsor iia'r Amgyffrod i ddarllain hirach a dyBgediccach i"
" 1-

au
;
gan W. A. D.D. A Gyfiaothwyd i'r Gymraeg o'r

i _ Id

Argrafliad yn y Saesonaeg gan A. T. er Llesad i'w Bhvylolion ac

eraill.

Printiodig yng Haerfyrddin, gan Isaac Carter yn y Flwyddyn
1729. Pris podair Ceiniog.'

Y mae yr iichod yn Soisonaeg hefyd.

[Ymddengj's mai y Parch. Alban Thomas, periglor Blacn y I'orth, i endijj-

ion, a chytieithydd ' Dwysfawr ll>Tn Buchudd Grefyddol,' ydoedd yr 'A. T.*

iichtxl.j

4. ' Traetbawd ar Benarglwyddiaeth Duw. Gan Eliseus Cole.'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad,f yr hwn a gylioeddwyd ar annog-
aoth Cynimanfa y Bedyddwyr, a gynnaliwyd }ti Llangloffan, sir

Bonfro, yn 1729, o blogid y ddadlouaeth Galiinaidd ac Arminaidd
oedd yn torfysgu ou hoglwysi jti y dyddiau hyny.J

5. 'Catocism, gan Benjamin Keach.*

Yn y gjTnmanfa uchod, gwnaed y penderfyniadau h)Ti, Bod y
* Catecism,' fe allai yr eiddo Mr. Keach, a Cole ar Benarglwj'dd-
iaoth Duw,' y ddau i gaol eu hargraffu j-^n Gymraeg, gan fod

athrawiaotliau Arminaidd yn awr yn anosmwythau y Bedyddwyr.
Gwnaethont lawor o derfysg jTn mhlith yr Annibynw^T a'r Ilenadur-
iaetliw}T am agos i ngain mlynedd o'r blaen, jm fuan ar ol y dadleuon
yi\ Llundaiu o berthynas i weithiau y Dr. Crisp, ac ysgrifeniadau y
Dr. Daniel Williams. Yr oedd y diweddaf jti enodigol o Wrecsam.§

6. *The History of Great Britain, from the first inhabitants

tlioreof, till the death of Cadwalader last king of the Britains ; and
of the kings of Scotland to Eugene v. As al^o a short Account of

the kings, dukes, and earls of Bretagno, till that dukedom was
united to the crown of France, ending with the year of our Lord 68,

in which are several pieces of Taliossin, an antient British Poet, and
a defence of the antiquity of the Scottish nations ; with many other

antiquities, never before published in the English tongue : With a

• HaMs y Bedyddwyr.

t Gwelrhif 2, d.f. 1711.

^ Hants y Bedyddwyr.

§ Thomas's History of the Welsh AssockUionSt am Langloffan, 1729.

45
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compleat index to the Tvliole. By JolmLewis, Esq. ; Barrister at

Law. Now first publislied from his original manuscript [By Hugh
Thomas] To which is added, The Breviary of Britayne, written in

Latin by Humphrey Lhuyd, of Denbigh, a Cambre Britayne >

and lately Englished by Thomas Twine, gent.

London : printed for T. Gyles* in Holborn, Mess. Woodman and
Lyon in Covent-garden, and C. Davies in Paternoster-row.
MDCCXXIX.'

Dywed Eitson mai dychymmygol yw y llj^fr hwn.f CrybwyUir
cryn lawer am yr Hugh Thomas uchod gan Theophilus Jones. J
Dywedir mai Pabydd ydoedd Hugh Thomas.
John Lewis, Ysw., a anwyd yn Llynwenni, ger Maesyfed

Newydd, yn 1000. Yr oedd yn byw yn Maenor Owain, yn sir

Benfro, ac yr oedd yn hendaid i Mr. Eichard Fenton, awdwr yr
* History of Pembrokshire,' ac yn fab i John ab George ab Lewis
ab Eichard ab James ab Jenkin ab Howel ab Jenkin ab Ehys ab
Ehotbert ab Owen ab Eobert ab Gwrwared ab Gwilym ab Gwrwared
ab Gwilym ab Gwrared o Cemmaes ab Cuhelyn Fardd ab Gwynfardd
Dyfed ab Pwyll Pendefig Dyfed ab Meurig Brenin Dyfed ab Arcol
Law Hir ab Pyr y Dwyrain ab LHw Hen.§

7. ' Cyfrif Cywir o'r Pechod Gwreiddiol.'

Llyfryn dienw oedd hwn a gyhoeddwyd gan y blaid wrth-Galfin-
aidd ym mhlith yr Ymneillduwj^ yn Neheudir Cymru, a bernir

mai ei awdwr ydoedd Mr. Jenkin Jones, Llwyn Ehyd Owain.
||

8. ^ * Old Private Case relative to Estates in Eisloes, Sholton,

Mancott, and Aston, in Flintshire, between Wm. Sparrow and Wm.
Shaw, Lessee of Eavenscrofift Gifford, Esq.*

Argraffwyd mewn achos cyfreithiol yn 1729.

9. ^ * Act of Parliament relating to the Salt Works at Neath.

1730.'

Ef allai nad yw yr amseriad yn hoUol gywir. Yr oedd Mr. Nash,
tad yr hynod Eichard (neu Beau) Nash, o'r Bath, yn rhanog yn y
gwaith hwnw.

* Fletcher Gyles oedd lyfrwertLydd enwog yn Holborn, Llundain; ac yn
drysorydd Ysgol Elusengar Hatton Garden. Bu farw Tach. 8, 1741.

—

Timpcrley'8 Dictionary.

t Ritson's Memoirs of the Celts. Gwel hefyd rhif I, d.f. 15C8 ; a rbif 1, d.f.

1573.

X History of BreconsJiire.

§ Ccmbrian Bcyister, 179C, p. C5, note.

H Reea'a Non-Cm. in WaleSy p. 298.
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1730.

1. * Yr ymarfor o Lonyddwch. I gyfarwyddo Cristion pa fodd i

fyw yn llonydd yn y liyd tralforthus hwn. Gan George Webb.
A gytioithwyd i'r Gymraeg gan lago ab Dewi o'r piimmed Ar-

graphiad yn Saesonaeg.

A '
'

" " Iding gan Nicholas Thomas, dros

Gi Id. 1730.'

[Yn fy ngbyfargraflf i, yn y wedd ganlynol y nute y rhagddalen :—'Yr
Ymarfer o liunydtlwch : i gyfarwyddo Cristion pa fodd i fyw vn Llonydd yn y
15yd tratfcithua hwn. Gau (Jcorge Webb, A gytiaethwyd i'r G^-mraeg gan
Jago ap Dewi or piimmed Argraphiad yn Saesonaeg.' Nid oes vMo nn ar>

gr.vflVl) na dyddiad ar y rhagddaleu ; ond ar ol y 'Terfyn,' t. 167,
<

'

'
:

—

* Argr.inhwyd }Tn Motledern yn sir Fon, gan John Rowland, trot*, a.'

Ond uid ocs yma uu dyddiad chwaith. Rhyw lyfryn 12plygydyw .. i.ui junut.

Y mao tair dalen o Weddiau ar y diwedd ; a chynnwya yr hoU lyfr 173 o
dudalcuau. Crelftwaith carbwl sv.ld uino]

Awdwr y llyfr hwn,
Geouoe Webb, D.I)., yduedd fab i weinidog, a anwyd yn Brom-

ham, yn sir Wilts. Aeth i Golog y Brifysgol, Rhydychain, yn
1598, ac oddi yno i Goleg Corff Crist, lie y cyrhaeddodd ei B.C. a'i

A.C., ac ordeiniwyd of yn weinidog Steeple-Ashton, yn ei swydd
enedigcl, yr Invu lo a gafodd gau larll Penfro. Wedi hyuy calodd

bersonoliaeth yn niuas Cacrbaddon. Y pryd hyny cyrhaeddodd
B.D. a U.D. ; a gwnaed ef yn gapelwr wrth alwad i Siarl i ; ac efe

a fedyddiodd ei blentyn cyutaf, wrth yr enw Siarl lago ( = Charles

James), yr hwn a fu farw mown awr wedi hyny. Yn 1624, gwnaed
ef yn esgob Limeric, yn Iworddon, lie y bu hyd ei farwolaeth yn
1681. Yr oedd y Dr. Webb yn cael ei gj'frif y pregethwr goreu a
berthynai i'r llys yn ei oes. Ysgrifenodd a chyhoeddwyd amrai
draethodau a phregethau o'i eiddo yn Seisonaeg, heb law y traethawd
uchod, yr hwn a gyhoeddwyd yn 1631, o dan jt enw * The Practice

of Quietness, directing a Christian how to live quietly in this trouble-

some World.'*

2. * Cyd-gordiad Egwyddorawl o'r Scrj'thyrau, neu Gyfarwyddiad

i gael pob lie o'r Scrythur Lan. Gan Abel Morgan.

Philadelphia, Argraphwyd gan Samuel Keimer, a Dafydd Harry.
1730.'

Gwelir i'r llyfr hwn gael ei argraffu yn Philadelphia, yn Unol
Daleithiau America ; a myn rhai mai Benjamin Franldin oedd y
gweitliiwr ai-no ; o blegid, meddant, nad oedd un wasg yn Phila-

* Woo<l'8 A then. Oxon. vol. ii. p. 7, &c., 654. Y mao "Wood yn chwaneca
mai nid yn ei dj^ y bu farw, ond yn garcliaror gan y gwrthrjfelwyr Pabaidd
G^vyddelig, jnig Nghastell Linioric ; no iddynt mnir^taii ei ir1r»d«h! yn\ mynwent
St. Muuchius, yn y ddiuas li iddo fod
yn gorwedd yno 24 o oriai. . mewn
gobaith cael motlr\*'yau, neu r> » ..viuuu mm ^ ^^w.iu. <.'iui ^ .m n.t ciiawsant
ddim, rhoildasont y corff yixo yn ol.
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delphia y pryd hyny, ond yr un hono wrth ba im y bu Franklin yn
gweitliio. G-wir y bu ef yn cyd-argraffu ag S. Keimer, ond nid ym-
ddengys ei fod yno y pryd hyny. Y mae y llyfr wedi ei gyflwyno
i * Dafydd Lloyd, Ysw., prif ynad talaeth Pensylvania.' Buasai yn
dra dymunol allu rhoddi ychydig o eiriau lianesol am hoU gefnog-
wyr, &c., y llyfr Cymraeg Americanaidd hwn ; ond am yr awdwr yr
ydys yn meddu petb gwybodaeth, digon i foddloni unrhyw ymofyn-
ydd.
Abel Morgan a anwyd yn 1637, mewn lie o'r enw jt Allt G-och,

ym mhlwyf Llanwenog, yn sir Aberteifi. Declireuodd bregethu yn
19 oed. Ordeiniwyd efym Mlaenau Gwent, yn sir Fynwy, tua'r

fl. 1700, er iddo gael galwad yn 1697. Ymfudodd i'r America yn
1711, yr hjn a aclilysurwyd gan ryw flinderau yn yr eglwys.
Cyfarfuwyd i ymadael ar Awst 23, y flwyddyn bono, pryd y
rboddodd iddynt amryw gynghorion buddiol er eu cysur dyfodol.

Er yr acblysuron a'i tueddent i ymadael, yr oedd y cyfarfod ymadawol
yn un o alar mawr, gan iddo fod yn llafurus a defnyddiol yn eu
plitb. Cycbwynodd ei fordaitb o Fristol, Medi 28 ; ond ni chyr-

baeddasant America byd y gwanwyn canlynol, wedi mordaitb
dymmestlog, "pvyd y bu amryw farw, ac yn eu plitb ei wraig ei bun
a'i fab. Yr oedd iddo frawd o'r enw Enocb Morgan, a brawd un-
fam o'r enw Benjamin Grriffitb, y rbai ill tri a fudasant, ac a fuant

weinidogion llafurus ym mblitli y Cj'mry ymfudol i'r wlad bono.

Wedi iddo fod rai blynyddau yn Philadelphia, efe a symmudodd i

Ben y Pec, lie y bu yn gweinidogaethu byd ei farwolaeth, yr byn a
gymmerodd le yn 1722, a cbladdwyd efyn Philadelphia. Gwebr
mai ym mben saith mlynedd wedi ei farwolaeth y cyboeddwyd y
llyfr. Cyboeddwyd y llyfr gan ei ddau fab, Enoch a Benjamin, yng
nghyd a dau weinidog arall a aethent o'r un gymmydogaeth
trosodd.* Y mae yn briodol sylwi mai Mynegair neu Concordans i'r

Beibl ydyw, yr hwn a gymmerodd Mr. Peter Williams yn gynllun

i'r oiddo ef.f Cyfieitbodd befyd * Gyffes Efydd y Bedj-ddwj^r' yn
Q-ymraeg, a rbai Catecismau ; ond ni wyddys a argrafi'wyd y rbai

hyny, a gadawodd ar ei ol lawer o ysgrifeniadau ereill.J

3. * The History of the Principality of Wales. In three parts.

Containing 1. A brief account of the Kings and Princes of Britain

and Wales, till the final extinguishing of the Poyal British line.

2. Pemarks upon the lives of all the princes of Wales of the Poyal

families of England, from Edward i. to Charles ii. 3. Pemarkable

observations on the most memorable persons and places in Wales,

and of many considerable transactions and passages that have

happened therein for many hundred years, &c. By Pobert
Burton. The Second Edition.

§

• ITanes y Bnlydduryr ; Y Cjifaill (Utica, New York), cyf. vii. t. 25

;

Crostry's Baptist Jjintorj/, vol. i. pp. 122-3, vol. iv. pp. 193, &c.

t Rhagymadrodd Mr. P. Williams i'w Fynefjair.

X Jfanes y Brdyddwyr.

§ Gwcl rliif 3, d.f. 1G95.
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London : Printed for A. Bettesworth at the Red-Lyon, and J.

Batloy at tlio Dovo, in Paternostor-Kow. 1730.'

•I. * Y Cyfrif Cywiraf o'r Pechod-Gwroiddiol, i geisio rhagflaenu

twyll a hudoliaoth rhyw bapurun Cabloddus, na fyn neb ei arddel,

heb na Tliad na Mam, ond y Press, heb nag enw nag amser wrtho

yn dwyn yr enw Cyfrif Cywir o'r Peeliod GN\Toiddiol, ful Swra y
peth y mae yn ei gj-nnwys yntho, yr hwn sydd yn llwyr aulieilwng

o'r fath enw : Can's y mao'n cyfoiliorni yn ddirfawr yn ei gj'leh, ac

yn erybwyll am bechod gwoitliredol Adda yn ei le ef.

Argraphwyd Ynghaorfyrddin gan Isaac Carter, Mis Meliefin, y
27, 1C30. Dros Mr. James Lewis a Mr. Cliristmas Samuel,
Gweinidogion yr Efengyl.'

Sylwyd o'r blaen am C. Samuel.* Yr oodd Mr. J. Lewis yn un o
Ddinas Cerdin, ymmhlwyf Llandyssul, sir Aberteifi ; acyn weinidog
yr Ymneillduwyr ym MhonCader, sir Gaerfyrddin. Bu farw yn
1717, }Ti 73 oed.f Atebiad ydoedd hwn i'r * Cyfrif Cywir.'

J

5. * Cyfreitlijou Hywel Dda ac Eraill, seu Leges "NVallicae

Ecclesiasticae et Civiles Hoeli Boni et Aliorum Walliae Principum,

quas ex variis Codicibus Manucriptis eruit, Interpretatione Latina,

Notis & Glossario illustravit Gulielmus Wottonus, S. T. P.

adjuvanto Mose Gulielmio, A.M. R.S. Soc. Qui & Appeudicem

adjecit.

Londini : Typis Gulielmi Bowyer. mdccxxx.' Folio. §

Nid oes oisieu chwanogu dim yma am M. Williams ; ond byddai
yn briodol sylwi ycliydig am ei gydlafurwr yn y gwaith hwn.
Y Dr. William Wottox, yr hwu oedd fal) i Henry AV^otton, person

Wrontham, sir Sullblc, a'r Ho y ganwydefyn 16G6. Dangosodd
pan yn blontyn alluoodd anghyiTrodin i ddysgu ieithoedd ; ac erbyn
ei fod yn bum mlwydd, yr oodd, o dan addysg ei dad, wedi eyrhaodd
cryn rwyddineb mown darllen a cliylioithu Lladiu, Gitjeg, a Ilobraeg.
1 )orbyniwyd ef i Neuadd Catherin, Khydychain, pan nad oodd yn
llawnddeng mlwydd ood, lie y cyrhaeddodd wybodaoth o'r Galdaeg,
Syriaeg, a'r Araliaog. Yn 1679, cafodd ei B.C. pan yn 13 oed. Yn
y gauaf eanlynol dygwyd ef i sylw dysgedigion yn Llundaiu gan y
Dr. Burnet ; ac ym mhlith ereill tynodd sylw y Dr. Wm. Lloyd,

• Gwel rhifC, d.f. 1711; ahif 2, d.f. 1716 ; rhif 6, d.f. 1717;rhif 1, d.f.

172:i ; a rhif 3, d.f. 1728.

t Hants yr Ymneillduwyr^ t. 406-7.

: Gwclrhif7, d.f. 1729.

§ Cyhoeddwyd ail rxrLrrafti.Td yn 1841, gan y ' Commissioners of the Pablio
Records of tho !- dan olygiaeth Anourin Owen. [Xid ail argraffiad
mo houo, ond U M yn ol iTawAsgrifau hjTiaf a chjnuHraf, yng nghyd
A chyfieithiad Seisi .lu :,'. ( ynnwys hwn lawer mwy nag y sydd yu argraffiad y
Dr. vVottou a Moses Williams.]
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esf^ob Llanelwy, yr hwn a foddhawyd mor fawr yng ngallu ei gof yn
ail adrodd air yiig air bregetli a bregethasai yr esgob, fel y cymmer-
odd ef gydag ef i Lauelwy, ac y cadwodd ef yno dros amser yn
Uyfrgellydd iddo. Pan ddychwelodd i Eydychain, gwnaed ef yn
Gymmrawd, a chafodd ei A.C. yn 1683, pan yn 17 oed. Yn
1691, cyrliaeddodd ei B.D., pryd hefyd y cytlwynodd y Dr. Lloyd,
esgob Llanelwy, iddo fywoliaeth. ddiwaith Llandrillo, yn sir

Ddinbycli, a chafodd hefyd le arallyn sir Buckingham. Cyhoeddodd
amrywiol o weithiau dysgedig. Ei ' Gryfreithjeu HywelDda,' gyda
chyfieithiad Seisonaeg [Lladin] a gafwyd ar ei ol mewn ysgrif ; ac er y
dywedir iddo ddysgu Cymraeg, fel ag i fod yn alluog i bregethnynddi,
prin y credir y buasai y gwaith hwn mor berffaith, na thebyg, oni
buasai i Moses Williams ei olygu. Gwnaed ef yn D.D. yn 1707, a
bu farw yn Buxted, Essecs, yn 1726, yn 60 oed.*

6. * Case of Silence, Widow of Thomas Folkes, and Maurice

Lewis, Son an Executor of Grace Griffiths, to Llaneigredd Park,

and other Lands in Anglesea, and an Estate in Caernarvonseire.'

1730.

7. [' Cyngor dirfrifol i un ar ol bod yn Glaf, mewn Llythyr oddi-

wrth Weinidog at un o'i Blwyfolion gyda Diolch i Dduw ar ol myned
yn iach o glefyd.

A Brintiwyd yn Llundain ac a werthir gan J. Downing, ym
Martholomew Close, ger llaw Smithfield. 1730.' 12plyg, 28 tu-

dalen.]

1731.

1. * Athrawiaeth yr Eglwys. Y Rhan Gyntaf. Yn Cynnwys xii.

Draethiadau Bucheddol, ar amryw Achosion, wedi eu Casglu

allan o rai o Homiliau Etholedig Eglwys Loegr. A'u Cyfansoddi

mewn Dall Newydd, ac Araith Gyfaddas i'r amser, er lies i'r

Cyffredin. Gan Peter Nourse, D.D. At yr hyn y 'chwanegwyd

Gweddiau Boreuol a Phrydnawnol i Deuluoedd. Waith y Parch-

odig Dad yn Nuw, William Wake, D.D. Arglwydd Arch-Esgob

Caergaint neu Canterbury, a i Gyfieithu gan E. S. Person Llangar.

Argrai)liedig yn Ghaerlleon gan Eoger Adams. 1731.' [16plyg.]

Am Nourso, nid oos genyf yn awr ddim i'w ddywedyd ; ond am
William Wake, D.D., efe a anwyd yn BlandiTord, sir Dorset, 3^1

1657. Cafodd ei ddysg yn Khydycliain, lie y cyrliaeddodd oi A.O.

yn 1679. Dangosodd sel wrosog dros Brotostaniaoth yn amser y
Chwyldroad, a chafodd oi wobrwyo gan AVilliam iii. Yn 1686,

gwnaed of yn gapolwr i'r bronin, yn 1 093, yn borson St. James,

Westminster, yna yn ddoon Ecsotor ; ac yn 1705, eyfodwyd of yn
esgob Lincoln ; ac yn 1716, yn archesgob Caergaint. Ysgrifonodd

* Chalmer'B Biographical Dictionary ; Penny Cyclopoidia.
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ainrai draothodaii ar tldadly^Miaoth lJa)>aidd, a nhrcprothau yn dair

cyfrol, gydag esl.(. Iliad nr (iat.I^in \ r I!jluys. IJu I'urw yu 1737,

yn 80 oed *

2. 'Progeth Yn^-liylih Gulaloii lUdol a lii-
' ^ys

Llangywer, yr ail Dydd o Fis Mai, 1720, ar ' ^ -Mr.

Ilobort Wynne, diwoddar Vicar Qwyddolwem. Gan E. 8.

Argraphodig yn Ghaerlleon gan Roger Adams, 1731.* [IGplyg.]

Cyhood.hvyd y ddau ucliod yn gydiol &'u gilydd, y * T' fol

i leinvi gwajj^lo yn niwedd y ])apyr a fwriodid i'r llyfr ' Ai

'

yr

Ei^hvyH.' Awdwr y brepfotli a cliyfieithydd y g^vaith \i dd
Edward Samuol, person Llangar, ger Corwen, ' gyut pi iws

Gworfil Goch.' Yr oedd y Parcli. Robert Wynne yn fardd o gr}^!

fri yn ei oes. Y mao ar gael o'i waith * Marwiiad ar ol y Freuliines

Ann,' a * Ilaf-gan yn amsor Heddwch.'t Cafodd ficeriaeth

Gwyddelwern yn 1702, gan yr Esgob Jones.

3. *Y Geirlyfr Saosonaeg a Chymraeg. A ddechreuwyd gan

Sion Rhydderch, a yehwanegwyd, ac a orphenwyd gan y Parch.

J. Williams, Person Plwyf Willey, yn sir Amwj-thig.

Mwythig, Argraphwyd, ac ar werth yno gan Thos. Durston.*

Yr oedd John Rhydderch wedi marw erbyn hyn, ac wedi gada'el ar

ei ol ysgrif barotoedig tuag at ail argraffiad o'i Eirlyfr, a gyhoedd-

asid chwe' blynedd yn 0I4

fNid ymddengys fod sicrwydd pa bryd y bu Sion Rhydderch farw ; ond
eghir yw ci fod wed marw rj'w aniser cyncyhoeddi y Geirlyfr hwn ; a gwyddys
ei ftui yn fyw ar ddiwcdd y i\. 1729 ; ond yr oetld y pryd hyuy weili corfod

rhoi heibio ei alwad argraflfyddol, ac wedl yniadael 4'r AniM^thig. Alewn
Uythyr at Lewis Morys, dyddiedig yn Llundain, Rhagfyr 1, 1729, rhydd yr
hanes canJynol am dano ei hun :

—
' Yr wyf mei^ys alltml yn y ddinas hon, jm

ddiswydd ddifudd i mi fy hunan na ne^) arall, yr hyn sydtl i'm digaloni yn
ddirfa\*T : a gorfod amaf fi. ohcrwydil anfo(ldU>nrwydd cartrefol, roddi IK'thyr

y>
•'- ^ " "' "" ...1.. 1;. I _ ..,,| (>t^i(i arnaf na chv^'j'n na cholyn

ii J pan ddaethym ot Amwj'thig, nac
ft 1 1 mor ansefydlog, nid oes yn\*yf na
chalou na r; tenu at nub o'm hi-n gymdcithion. Nid ymddengj's
fod dim hail. i a dcUeth o bono ar ol hyn, na pha mor ebrwjdd y darfu
ei ddaiarol daith.J

4. * The Welsh Opera. 1731.*

5. * Bywyd a Marwolaeth yr Annuwiol dan Enw Mr Drygddyn,

Wedi ei Annerch i'r Byd me\m Ymddiddan cyfeillgar Rhwnig ^fr

Doethineb a Mr Ystyriol. Gan Joan Bunyan, Awdwr Taith y
Pererin. Wedi ei Gyfieithu i'r Gymraeg gan T. Lewis o'r Podwar-

* Biographical Britannica ; W. Jones's Chriilian Biography.

+ BMeugenld, t. 296-7.

t Gwel rhif 6, d.f. 1725.

« Y Otc^Uedydd, IT. 161.
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ydd Ai'graphiad yn y Saesonaeg. At yr hyn y Cliwanegwyd Bywyd
a Marwolaeth Joan Bunyan. Yn dangos am ei Enedigaeth, ei

Ddugiad i fyny, a'i Fucliedd ddrygionus yn ei leuengctyd
; y Moddion

tan ba rai y cafodd ei Droedigaeth ; ei waith, ei ddioddefiadau, ei

Demtasiwnau, a holl Helynt ei Fywyd hyd ei ymadawiad or Byd
hwn.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan N. Thomas a J. Williams.
MDCCXXXI.'

Gelwir hwn y trydydd argraffiad, end ymddengys ei fod y pedwer-
ydd argraffiad.* Y cyfieithydd,

Thomas Lewis, ydoedd frodor o sir Frycheiniog, ac a ymunodd yn
foreu a H. Harris a'r Methodistiaid. Efe oedd un o'r pregethw3rr
di-urddau cyntaf. Yr oedd wedi ei benodi yn gymmedrolwr neu yn
llywydd y Cymdeithasau yn sir Frycheiniog ; ac fel y cyfrj^w, yr
oedd, gyda'r offeiriaid, pan oedd Mr. Whitfield yn gymmedrolwr,
yn gwneyd i fyny y Gymdeithasfa gyntaf a gynnaliwyd yng
Nghymru, sef yn Watfford, yn sir Forganwg, lonawr 5, 6, 1743.f

7. ^Humfredi Llwyd, Armigeri, Britannicae Descriptionis

Commentariolum : necnon De Mona Insula, et Britannica Arce sive

armamentario E-omano Dissertatio Epislatoris.

Londini : Typis G-ulielmi Bowyer. mdccxxxi.*

Nid argraffwyd ond chwe' llyfr yn unig o hwn, am danysgrifiad o

£lp. U.

[Adgyhoeddiad yw o weithiau Humphrey Llwyd, y rhai a gofnodir d.f. 1570
a 1572. Y golygydd ydoedd y dysgedig Moses "Williams, A.C., A.C.F. Nid
yw enw y llyfr yn gwbl gyflawn yma, ]

8. 'Papers privately printed for the House of Lords by the

Family of Sir George Wynn«, concerning the Estate at Halkin, in

Flintshire, in which a very rich Lead Mine was discovered. 1731.*

9. *The Reverend Mr. Williams, Eector of Llanddetty's

Discourse, Preach'd at St. Paul's Covent Garden, On St. David's

Day, March 1, 1731. Before the Society of Ancient Britons,

Establish'd in Honour of Her Majesty's Birth-Day, And the

Principality of Wales. Publish'd at the Request of the Stewards,

and the Rest of the Society.

Printed in the Year mdocxxxi.'

Y mae yn 16 tudalen 4plyg. Enw yr awdwr yn llawn wrth y
* Dedication ' yw * Walter Williams.'

* Gwel rhif 4, d.f. 1688 ; rhif 3, d.f. 1706 ; rhif 9, d.f. 1714 ; a hwn yma.

t Methodistiaeth Cymru, cyf. 1. 162.
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1731.32.
*Cymmorth i'r Cristion, a Chyfarw'yddyd i'r gwr louangc.

Yn Cynnwys I. Hyfforddiadau Athrawiaothol er jawn hyfforddi ei

Fttriiedi«^aotli. II. Cyfanvyddiadau buddiol, }ti dan^os pa fodd i

dreulio oi holl Fywyd. III. C^iigliorioii nciJlduol yn dangos pa
fodd i di-oulio pob diwraod. Mewn Perthynaa iV 1. Weithredoedd

Naturiol, 2. Oorehwylion Moesol, 3. Difyrwch Angonrheidiol, 4.

Dyltdswyddau Crofyddol. Yn fwy Neillduol Ynghykh 1. Gweddi
Gyhoeddus, 2. Deuluaidd. 3. ADirgel. Darlleniad a Gwrandawiad

y Oair. Dorbyniad y Sacrament. Gan W. Burkitt, M.A.

Cacrfyrddin: Argraphwyd gan N. Thomas, ac ar werth gan
John Lewis, Gwerthwr Llyfrau. 1731-2.*

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.*

1732.

1. 'Bedj'dd Plant yn caol ei Ymddiffyn, lie mae'r Rhesymiaaii

am dano o'r Scrythyr, Eheswm, a Henafiaeth, yn fyr yn cael eu

Cynuig ; Y Gwrthresymmau yn erbyn yn cael eu Hatteb. Yn
Profi fod Bedydd trwy DywaUtiad neu Dannelliad yn Gyfreithlon.

Y Rhesymmau ynghylch Angenrhaid trochiad yn cael eu Hystyried.

Gan Fojwlor Walker, V.D.M.

Argraphwyd yn Llimdain gan Eisiard Hett, dan lun y Bible a'r

CrowTi yn y Poultry, mdccxxxti.*

2. ^ * Yr unrhyw yn Seisonaeg.'

Mr. F. Walker ydoedd weinidog Ymneillduol yn Bridgnorth, sir

Amwythig, ac a symmudodd i'r Fonni neu Abergafenni, yn sir

Fynwy, yn 1724. Bu farw yn 17.53.t

3. ' Adnodau ar rai Lleoedd Cableddus a Sarhaus o lyfrau a

oftodwyd allan yn ddiweddar, ar Fedydd Plant, gan Mr. Fowler

Walker, mown Lljlhyr at 5T Awdwr, yn mhlaid y Cynnulloidfaoodd

tan Fedydd yn Neheubarth Cymru.

Argraphwyd yn Llundain, jti y Flwyddyn mdccxxxii.'

Dywod * Ilanes y Bedyddwyr ' mai Mr. David Roes, brodor o
Ilongood, ar derfynau siroodd Mynw}^ a Morganwg, ydoedd awdwr
yr uchod. Cafodd ran o'i ddysg gan y Parch. Samuel Jones, A.O.,
BrjTi Ll}'war('h, nid pell o Gastell Nedd. Aeth i Lundain, lie yr
ordeiniwyd ef ar oglwys y Bedyddw^T yn Limehouse, a bu jtio yn
weinidog tra defnyddiol am tua deugain mlynodd. Ganwyd ef yn
1683. Bu farw j-n 1748, yn 65 oed- Am y ddadl hon, dywed
awdwr * Ilancs y Bedyddw^t' yn liolaetliach mewn lie arall.t * O

• Gwel rhif 3, d.f. 1704.

t Ysffrifau y Dr. John Evans, 3m Llvfrfa Red Cross Street, Llundain.

t History 0/ the }y eUh AsdOckUian.
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ddeutu 1726, neu 1727, ychwanegwyd Uawer [o aelodau] at [eglwysi]

y Blaenau a Hengoed. Achiysurodd liyii lawer o ddadleuon ar

fedydd. Yr oedd y pryd hyny ddau weinidog ieuanc selog yn y
ddadl, Mr. Miles Harris tros fedydd y crediniol, a Mr. Edmund
Jones tros fedydd babanod. O'r diwedd, cynbyrfodd y wlad gym-
maint, fel ag y darfu i'r ddwy ocbr appwyntio cyfarfod ar y mater,

nid yn gymmaint i'w ddadleu, ag i gymmeryd mwy o ofal ar

dymmerau, goganau, &c. Yr oedd amryw o weinodogion yn
bresennol ; rboed i fyny betb i'w gilydd, a maddeuodd y naill i'r

llall, a cbytunwyd ar gyfeirio at ogoniant Duw, anrbydedd yr efengyl,

a cbadw parcb eu gilydd. Ysgrifenwyd ardystiad, gwireddwyd, ac

argraffwyd y cytundeb ar banner lien. Y Bedyddwyr a arwydd-
asant oeddynt Mr. Grriffitb, o Hengoed, a Mr. Jobn Harris a Mr.
Miles Harris, o'r Blaenau

; y gwrtb-fedyddwyr, y Meistriaid David
Williams, Daniel Rogers, ac Edmund Jones, o Ben y Main ; James
Davies, Evan Jobn, a Jenkin Jobn, o Ferthyr Tydfil. Yr oedd y
rbai byn oU yn weinidogion, pregetbwyr, neu ymgeiswyr. Gwir-
eddodd pump y cytundeb

; y cyntaf o ba rai oedd Mr. Eowler
Walker, gweinidog Annibynol yn y Fenni. Cadwyd y cytundeb
hwn i fyny am rai blynyddau. Yr oedd wedi ei amseru yn 1728.

Ond yn gynnar yn 1732, cyboeddwyd llyfryn ar fedydd babanod yn
Seisoneg, gan Mr. Walker, y tyst cyntaf ucbod. Cyboeddwyd ef

yn Gymraeg befyd yn fuan. Am y rbeswm bwn, cytunodd y
brodyr, yng Ngbymmanfa y Blaenau, gyhoeddi, yn Gymraeg,
draetbodyn bycban Mr. Cbarles Doe, o ddeugain o destynau o'r

Ysgrytbyr ar fedydd y crediniol, ac anfonwyd Uytbyr at Mr.
Walker, gan Mr. David Eees, o Lundain, yr bwn a drowyd i'r

Gymraeg, ac a argraffwyd yn yr un flwyddyn, gydag addewid yno
yr ystyrid ei lyfr ym mbellacb yn bamddenoL'

4. ' Afalau Aur i Bobl Ifeingc, a Choron gogoniant i Hen Bobl.

Neu'r Dedwyddwcb o fod yn Dda yn Amserol, a'r Anrbydedd o fod

yn Hen Ddysgybl. Hefyd, Gwrtbddadleuon y Gwr Ifangc wedi era

Hatteb, ac Ambeuon yr hen Wr wedi dattod. GanT. Brooks,

Gweinidog yr Efengyl. A Gyfieitbwyd i'r Gymraeg o'r Degfed

ar bugain Argrapbiad yn y Saesonaeg.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan N. Thomas, mdccxxxh.*

Thomas Brooks. Bu am betb amsor yn pregetbu yn St. Thomas
Apostol, Llundain ; ond dewiswyd ef yn 1651, gan fwyafrif o blwyf-

olion St. Mair, Heol y Pysgod, Llundain. Yn ei egwyddorion
oglwysig yr oedd yn Annibynwr. Bu farw Mobefin 27, 1680.* Y
mae gwaith arall o'i oiddo wedi ei gyhoeddi yn Gymraeg yn
ddiweddar, sef ei *Muto Christian' (=Y Cristion Mud).

5. 'Ehesymau Eglur Paham Nad Taenelliad Babanod, ond

Bodydd y Crediniol yn unig, a ddyleu gael Dorbyniad, A ymddengus

oddiwrth ynghylch Doigain Text o'r Ysgrytbyr, a Doongliadau

* Palmer's Calamy'a Noncon/ormUt Memorial, vol. i. p. 166.
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amhvj? arnynt. O waith Charles Dog. Y Pedwerydd Argraphiad

yn y Saosonog. Yn avrr a dro\Tyd i'r Uymraeg er lies i'r Cymru.

Printiodig yn Bristol, gan Sam. Farley. 1732.*

Dyma y llyfr y crybwylla awdwr * Hanes y Bedyddwyr ' am dano.
Ei faint yw 91 tudalen. Yr awdwr,

CiiAULES Doe, oedd weinidog i gynnulleidfa o Fedyddwyr yn
LUindain. Cyliooddodd Attodiad i Fywyd Bunyan, yn gyssylltedig

A'r * UoIaotUrwydd o Kas.* Yr oedd yn byw jm y Borough, yn
Southware, ac yn gyfoill neillduol i Bunyan.'*

6. ^ ' Catechismau, i'w dysgu gan Blant.'

Cyfieithiad jw hwn o waith Seisonaeg. Y cyfieithydd ydoedd y
Parch. Jonkin Jones, Llwyn Rhyd Owain. Y mae * At y darllen-

ydd ' yn ei ragflaonu, yn eyrhaedd pedair neu bum dalen, a'i

araseru— * J. Jones, Llwi/nrhi/doiceuj Awst yr ail Dydd. o.o. 1732.*

Yn gaulynol ceir tair dalen o * Cyfarwyddyd i ddysgu Darllain a
Ysgrifennu C^Tnraeg,' yng nghyd d ' Gweddi yr Arglwydd^^ a * Credo

*r Apostolion.^ Cynnwysa y llyfr tua 150 o dudalenau.

7. ['Buck's Views in Wales.' Folio.]

1732-33.
* Golwg ar y Beiau y sydd jti yr Hanes a Brintiwyd ynghylch

Pedair neu Bump Mlynedd i nawr, ym mherthynas i'r Rhwygiad a
wnaethpwyd yn Eglwys Ilenllan, yn y Blynyddoedd 1707, 1708,

1709.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan N. T. a J. W. 1732-3.'

Yr awdwr oedd Jer. Owen ; a'r ddadl oedd trefn eglwys yn ol y
Testament Newydd ; sof M. Maurice dros y drofn Annib^Tiol a'r

athrawiaethau a elwid yn Galfiuaidd uchel, a Jer. Owen dros y drefii

Bresbytoraidd, a'r athrawiaethau a ystyrid yn wrth-Galliuaidd.f

1733.

1 .
* Traethawd i brofi ac i gymmell ar yr h611 Eglwysi y Ddyled-

Bwydd Fawr Efangylaidd o Weddio dros Weinidogjon. Gan
Jeromi Owen.

Argraphwyd yn Llundain, gan W. Wilcins, jm yr Heol a elwir
yn gyffrodinol Ijombard- Street, gerllaw i'r Cyfiaewidty Brenhinol.
M Dcc XXXIII.' [8plyg: 142 tudtSon.]

Mr. Jeremi Owen ydoedd fab i Mr. David Owen, amaethwr
cyfrifol, a gweinidog Ymneillduol Cefiiarthen, yn agos i Lanym-

• Oflfor's IiUroduction to the PUgrim't ProffresHt p. xix.

t Gwel rhif 7, d.f. 1727.
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ddyfri, yn sir Gaerfyrddin. Bu y mab hefyd yn weinidog yno dros
betli amser ar ol marwolaetli y tad ; ond ymddengys nad oedd yno
pan ysgrifenodd y llyfr hwn. Ni allodd Mr. Peter na Mr. Morgan
gael dim ychwaneg o'i hanes. Ond yr oedd yn weinidog yn
Barnet, sir Hertfford,* yn 1727.f Nid oes nemawr o lyfrau duvrin-
yddol yr hen dadau Cjrnireig o'r ganrif ddiweddaf yn Trreiddiolacli,

a tbeilyngach. o'i ail gyhoeddi na'r traethawd uchod. Math, o
bregeth ydyw ar Mat. ix. 37, 38, wedi ei hestyn i faint traethawd
helaeth, ac yn nhrefn ac arddull y Puritaniaid.

2. *Pwyll y Pader; neu, Eglurhad ar Weddi'r Arglwydd.
Mown amryw Bregethau. Wedi ei Gyfieithu (gan mwyaf;) a'i

wneuthur yn gwbl yn 61 Trefn Esponiad y Gwir Barchedig Esgob
Blackal ar Weddi *r Arglwydd. Gan Theophilus Evans.

ALrgraphwyd yn y Mwythig gan Thomas Durston, Gwerthwr
Llyfrau, mdccxxxiii.'

Maint y llyfr uchod yw 94 tudalen I2plyg.

[Cyimwys y llyfr o dudalenau 227+16 = 243. Y mae iddo gyflwyniad
Lladin— ' Viro Omatissimo Sackville Gwynn, de Glan-Bran, in Agro Maridu-
nensi, Armig. ;' a dyddir y rhagymadrodd ' At y Darllenydd '—

' Dydd Calan-
gauaf, 1732.']

3. * Gair yn ei Bryd, neu ychydig o Eglurhad ar Ddirgeledigaeth-

au ag sydd yn cael eu datguddio yn yr ysgrythyrau, perthynol ac

angenrheidiol idd eu gwybod. Am ddoeth a da, uniawn a chyfiawn

Arfaeth Duw, mewn perthynas i Gadwedigaeth Pechaduriaid, yn
gytunol ag Articlau Eglwys Loegr, ac k barn Difinyddlon duwiol

yn fwyaf cyffiredinol. Gwedi eu gosod allan gan un ag sy'n

ewyllysio cynnorthwyo y Cymro uniaith i farnu'n uniawn.

Gaerfyrddin ; Argraphwyd gan N. T. a J. W. dros Enoch
Francis. 1733.'

Pregeth yw hon ar yr ochr Galfinaidd i'r ddadl oedd yn terfysgu

eglwys y Bedyddwyr yn Hengoed y pryd hyny, a-c wedi ei hestyn i

draethawd o 214 o dudalenau. Terfyna y Llythyr at y Darllenydd
fel hyn:— * Yr hwn wyf dy uludd wasanaethwr mewn cariad

Crist'nogol.

Pencelly, Ebrill
\

18. 1733. ) ENOcn Francis.'

Am yr awdwr gwel mewn lie arall.J

* [Tehygol y golygir naill ai East Barnet ai Chipping Barnet, y rliai sydd
yn Bwydd HertfforJ ; ond ym Midlcsecs y mae Barnet. ]

t Ysgri/au y Dr. John Evans, yn Llyfrfa Red Cross Street, Llundain.

t Gwel rhif 2, d.f. 1729.
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4. * Glossnrium Anti<iiiitntum Britannicarum, sive Syllabus etymo-

logicus Autiquitatum veteris Britaunioo atque Ibemioo, teniporibua

Romanorum. Auctoro Williolmo Baxter, Cornavio, Soholro Merci-

aroruin Pnufocto. Accodunt viri CI. D. E«lvar(li Liiidii, Cemoliarchro

Aslimol. Oxou. do fluviorum, moiitiimi, urbium, &c. iu Britauuia

nominibuB, advorsaria postliuma. Londini, 1719. Editio secimda.

Ijondini : ImpenBis T, AVoodward, C. Davios, J. Hozard, W.
Bickortou, & li. Cliandlor. mdcxjxxxiii.' 8vo *

5. * Eglurliad Atlirawiaetli Dioddefaint Crist. Mewn tair Pregeth.

Gan enwog wasanaothwr Crist Mr. Thomas Bradbury.
Oyfiaethad Matthias Maurice.

Ajgraphwyd yn Llundain, 1733.*

Thomas Bradbury a anwyd yn "Wakeffield, sir Gaerefrog, jti

1G77. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Attercliff. Dechreuodd bregethu
yn ieuanc yn 1696 ; ond bu yn hir o amser yn cynnortliwyo yn y
woinidogaoth mewn amrai leoedd; ond o'r diwedd yn 1705-7 efe a
ordeiniwyd yn Fetter Lane, Llundain, ac wedi hyny efe a ymsefydl-
odd yn Now Court. Dyoddofodd gryn drallodion anghyfli-us yn
iiiwedd te^Tnasiad Ann. Yr oedd yn gryf yn erbyn y golygiadau
Ariaidd oedd yn ITynu yra mhlith yr Ymnoillduw}T yn y dyddiau
h)Tiy. Bu farw yn 17o7, yn 80 oed, a'r 60fed o'i weinidogaoth.f

1734.t

1. *{ *Eglurhad Athrawiaeth Dioddefaint Crist.'

[Ymddegys mai yr uii yw hvnx .1'r un diweddaf (rhif 5) o dan y flwyddyn o'r

blaen. ]

2. * Infant Baptism, No Institution of Christ, and the Rejection of

it Justified from Scripture and Antiquity, in answer to Mr. Fowler

Walker's Book, entitulod, A Defence of Infant Baptism, &c., to which

are annexed Animadversions on the Reverend Dr. Thomas Ridgley's

Dissertation on Infant Baptism. By David Rees.

London, Printed and Sold by Aaron Ward, at the King's Arms,
in Little Britain, John Noon, at the White Hart in Choaj>8ide, H.
"NVhitloridge nmir tho Royal Exchange, and Samuel liogers iu
Abergavenny.'

• AUa: ^'welrhif4, d.f. 1719.

t ( .',.j,\j^i'' "•' ^f
• •^zine.

t Y flwyddyn hon yr argrafTwyd \ i.ic cyntaf yng Kghymru ; ond
nid y cyntaf yn (lyniracc;, sef yr eiddo Siuu Khyddcrch, yng Ngli.^erfyrddin.
[Onid oedd Sion ilhyddcrdi wtxii m&rw y pryd liwu? Cymb. rhif '3, d.f.

1731.]
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Helaetliiad oedd hwn o*r rMf 3, y flwyddyn ddiweddaf.* Cyfieith-

wyd ef, nid gan yr awdwr, ond gan weinidog arall o'r enw John
Pliillips, yr hwn oedd enedigol o Eydwilym, yn sir Benfro, ond y
pryd liyny jn Llundain.
Thomas Eidgley, D.D., a anwyd yn Llundain tua'r fl. 1667.

Addysgwyd ef yn yr Atlirofa Annibynol yn Trowbridge, swydd
Wilts, dan arolygiaeth un Mr. Davidson. Yn 1695, dewiswyd ef

yn gydweinidog a chynnorthwywr i'r Parch. Thomas Gouge, yn
agos i'r Three Cranes, Llundain. Ar farwolaeth y Dr. Chauncey, yn
1712, dewiswyd ef yn athraw yr Athrofa Annibynol yn Llundain^

yr hon swydd a lanwodd yn anrhydeddus hyd ei farwolaeth, yr hyn
a gymmerodd le ar y 27fed o Fawrth, 1734, yn y seithfed flwyddyn
a thrigain o'i oed. Mae y Dr. Eidgley yn awdwr Uawer iawn o fan

lyfrau; ond ei brif waith yw ei Grorff Duwinyddiaeth, yn ddwy
gyfrol unplyg. Cyhoeddodd y Doctor ei hun ddau argraffiad o'r

gwaith gwerthfawr hwn ; ac y mae wedi myned trwy amrj^w ar-

graffiadau wedi marwolaeth yr awdwr. Barna amryw ddynion
dysgedig mai y corff duwinyddiaeth goreu yn yr iaith Seisoneg

ydyw.f

3. * The Life of the Late Honourable Eobert Price, Esq ; one of

the Justices of His Majesty's Court of Common-Pleas.

London : Printed by the Apointment of the Family, 1734. Price

3*. Stitch'd ; 3s. 6d. Bound.' [8vo.j

Addurnir yr wyneb-ddalen ag arlun y gwrthddrych, yr hwn a

anwyd yn y Gilar, ym mhlwyf Ceryg y Drudion, sir Ddiubych.

Dyfarna Macaulay hwn yn waith gwrthun, llawn o ganiddarlun-

iadau, ac o ysbryd gwrthryfel. Ni feiddiodd gyhoeddi ei Gloria

Cambria trsi yr oedd y hrenm jn fyw, ond yn 1702; ac eto geilw

ei hun yn Hold Briton. Yr oedd y brenin wedi rhoi digon o achos i

duchan, trwy roddi tiroedd y goron yng Nghymru i'r pendefigion

Dwtsiaidd.J

4. * Byr Hyfforddiad yn Addoliad Duw, a Discyblaeth Eghyysi y

Testament Newydd. Gan y Duwiol wr Mawr ei ddysc Doctor

John Owen. Gyfiaithiad Matthias Maurice.

Argraphwyd yn Llundain, 1734.'

Nid oes enw argrafTydd. Y mae y cyfieithydd yn sylwi yn lied

helaeth, yn ei ragyiuadrodd * Att hawh sydd Yughymru yn anwyl (/an

Dduw wedi yaluo i fod yn Sainct : ac yn neilltuol y rhai a hreswyliant

yn Sir Benfro, a Sir Gaerfyrddiu,' yn amddillyn oi 'Hanes Eglwj's

Ehydychied,§ yn ei nheuUtuad a lionllau,' yn erbyn y < Golwg ar y
Beiau y sydd yn yr Hanes,' gan Jer. Owen.|I

* Gwel rhif 1, 2, a 3, d.f. 1733.

t Lhjthyr y Parch, T. Rees.

X Gwel rhif C, d.f. 1702.

§ {Rhyd y Ceisiaid, ym mhlwyf Llauheudy, y mae yn debyg.]

II
Gwel rhif 7, d.f. 1727.
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1735.

1

.

* Criatioiioguoth yn f>T.

Ai*graphwyd yng Ngliaorlleon gan Roger Adam, r-'"<>" .• i T;^.'
*

2. % Tlysau yr Hen Oosoodd. 1735.'*

Awdwr liwn ydoedd Mr. Lewis Aforris. Ni arp^raffodd ond
ycliyilig ddalonau o bono. Yr oodd ^Fr. Morris wedi Befydlu ar-

gnitlwasg yng Nghaergybi mor forou a hyn—flynyddau cyii Hofydlu

un ym Modedern, fel y prawf hyn a ganlyn [o dan rif 6, d.f. 1735].

3. * Ymarforiadau a Myfyrdodaii Saoramentaidd : Neu Arferol-

waitli Cristion cjti dyfod at Fwrdd yr Arglwydd, wrtli y gwaitli,

ac ar 61 C^Tnrauno. Yn Ddwy Ran. Waith Jabez Earl, D.D.

A Chyfioitliiad loan I fans.

Argraphvrj^d yn Llundain, dros jt Awdwr, gan S. Riclianlson, j-n

Salisbury-Court, gerllaw Fleet Street, mdccxxxv.'

Jabez Earl, D.D., a anwyd yn y flwyddyn 1676. Yu 1G99,

dowiswyd ef yn gyunorthwywr i'r Parch Thomas Reynolds,
gwoinidog yr cghvys Anni])ynol yng Ngliajiol y Woigli-IIouse,

IJundain, llo y Uafuriodd am "vvyth ml^'nodd. Yn 1707 symmudodd
i Hanover-street, Long-Acre, Llundain. Cj-flawnodd ei weinidog-
aeth yno am y tymmor maith o drigain ac un o flynyddau. Bu farw
yn 1768, jti yr ood patriarchai<ld o bedwar ugain a deuddeg.
Cyhooddodd aniryw bregethau hob law ei di-aethaw'l nv s^^ ,...v ^•v

Arghvj'dd.f

IoanIfans, nou * John Evans, ]^[.A.,' y cyfieithydd. ydoedd awdwr
' Cyssondeb y Pedair Efongyl,' tybygid.J

4. * History yr Heretic Polagius. Yn yr hwn y rhoddir cyflawn

Hanes o'i Heresi of. Dangosii*, Y modd y torrodd jrr Heresi lionno

allan jti ddiwoddar ym mysg y Protestaniaid : Y modd yr ydys yn
gwyrdroi yr Y8gryth}'rau tuag at ei Hamddiffyn. Hefyd, Y modd
y cafodd ei dwyn i mown (yn yr Oos ddiwaotha a aoth heibio) Vt
Deyrnas hon. Gan S. T.

Argraphwyd yn y flwyddyn 1735.*

Yr awdwr ydoedd Simon Thomas, awdwr ' Hanes y Byd a'r
Am8oroedd.'§ Y mae hwn yn gyfrol fochan dJos, o 256 tudalen

• CrybwyUir am dano jti y ' Diddanwch TeuIuai<M.* TV mao \xth o'r
• Tlysau ' hyn, os uad y cyfan o hdnynt, ar grwlw yi\ v •

: yn
IJundain. Y goly^dd neu gyhooiUlwr ytUxxld I>ewl.s ;,, o
Fan) ; ac y mae y Khaglith iddynt yn argraffcdig \\\ y (Jicj.nJjdd, xiv. 85.
118, 149, 184, 213, 244.1

.^ ^ »
^

t Lhjthtjr y Parch. T. Roes.

t [Gweler rhif 2, d.f. 1765 ; a rhif 2, d.f. 1773.]

§ Gwel rhif 4, d.f. 1721 ; rhif 1, d.f. 1724 ; a rhif 1, d.f. 1728.
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24plyg. Y mae tua'i hanner yn cynnwys ' Histori Arminiui.'' Am
Pelagius, ef a ddywed :

—

'Ei Enw cyntaf priodol ef oedd Marfan. Yr Enw hwn sydd
gyffredin ym mysg y Cymru hyd heddyw. Y Cymru a'i cymmerasant
oddiwrth yr hen Eufeiniaid. Canys Preswyliodd y Elmfeiniaid yn
yr Ynys hon ym mysg y Brytaniaid amryw Gannoedd o Flynydd-
oedd. Yr enw Rhufeinaidd oedd Marcus. Nid oedd un enw agos
mwy cyfFredin yn mysg y Rhufeiniaid na'r Enw hwn. Y Cymru a'i

cymmerasant ac a'i galwasant Marc: Ac o'r Enw hwn ^Marc']
fFurfiasant Enw arall, yr hwn oedd Marcyn. Ar ol liir arferiad yr
Enw hwn \_Marcyn], rhoddodd tafod y bobl gyffredin droad iddo, ac
a'i galwasant Morgan. Yr un gyffelyb beth a wnaethant mewn
perthynas i'r Enw Joan. Joan, gair Hebraeg yw : Fe'i arferwydyn
gyffredin iawn jm. mysg yr hen luddewon. Jochanan a'i galwent

;

mae'n dyfod o'r Gair Hebraeg [Chanan], yr hwn sy'n arwyddoccau
graslawn. Yr enw Hebraeg Jochanan, y Groegiaid a'i galwent ac a'i

scrifenent Joannes ; a'r Khufeiniaid Johannes. Y Cymru a'i cymmer-
asant oddiwrth y Ehufeiniaid, a'i galwasent loan. loan y galwe y
Cymru ef ar y cyntaf; eithr ar ol hir arferiad, y cyffi-edin bobl, a'i

lied droesant re a'i galwasant louan, ac ar ol hycy lewan, ac o'r

diwedd Ifan. Y Saeson o honynt hwythau a gymmerasant yr enw
hwn Johannes, ac a'i galwasant John. Yr enw John, y Cymru a'i

cymmerasant oddiwrth y Saeson, ac a'i galwasant Sho7i : ac o'r enw
hwn, Shon, y cyfFredin a ffurfiasant enw arall, sef Shoncyn ; a'r enw
hwn, Shoncyn, trwy hir arferiad a drowyd ac a alwj^d Shencyn. Ac
felly, loan, louan, lewan, Ifan, Shon, a Shencyn, nid ydynt ond un
enw, wedi ei wyrdroi a'i drawsffurfio gan Dafodau y Bobl gyffredin.

Felly hefyd TValter, Wat, Watcin. Yn yr un niodd Marcyn a alwyd
o'r diwedd Morgan. Eithr Pelagius, er bod o hono yn Lladingwr
gweddol, eto ni ddangosodd ef yma fod gantho Wybodaeth dra
chywrain yn Nhafodiaeth ei wlad ei hun. Canys fe debygodd fod
ei enw ef \_3forgan'] yn arwyddocau y Mdr-heli ; ac am hyny efe a
gymmerodd yr enw Llading am y gair mdr, sef PeJagus. Y Ehufein-
iaid a'r Groegiaid a alwant y mor Pelagus : a thrwy chwanegiad un
Uythyren, fe ffurfiwyd ei enw lelagius. Ac oddiwrth yr enw hwn y
mae ei ganlynwyr yn cael eu galw Pelagiam.''

5. * A Collection of Miscellaneous Prints, &c., chiefly illustrating

North Wales, including an early view of Penmaenmawr, a play-

bill of the Cambro-Britons, large engraving of Chirk Castle. 1735.'

6. ^ Annogaeth i Argraphu Llyfrau Cymraeg.'

Ehoddwyd yr argraffwasg ar waith yng Nghaergybi, B.A. 1735,

gan Llewelyn Ddu o Fon, er amcanu gosod * Tlysau yr Hen Oes-

oedd' ger bron ei gyfoedion, eithr o wall amgoledd, gorchwyl

methiantus fu hwnw, mal Ihiwer un arall o'r fath yng Nghymru, a

gwael y dyngcd na buasai amgon ! meddwn i ; ond barned y dar-

Henydd ai nad oedd pwys yn chwodl y gwr a roddes ei law yn y
gwaith, yr hwn sydd yn rhagymadrawdd fel hyn :

—

' At DiuaoLiON Gwynedd.—Pwy bynag na fodro roddi gair da i
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hyn o oreliwyl, harddarh iddo na ddywodo ddim ; canys pwy 3m ei

gof a darawai y Haw a fai yn cynnyg cymhorth, er gwaeled a I'yddai ?

ac nid yw yii chwaro tog enllibio gwr dyoitlir yn ei gefn. Beth a
wyddoch ua fedr ateb troeto ei hun, pei bai yn y fan ? Os fibl a
film am fyned i gost fawr er lies i'ln gwlad (tyhygaBicn i), y peth
Iloiaf a ellwch yw esgusodi gwr gwirion : IVy a wyr lias peth nes ei

broli?

—

IVeley gan hgng^ yn dyfod 1 ofyn eich nodded
^ fancyndod yr ar-

graffwasij cyntaf erioed yng Agirynedd.* Oh da fydd y peth yn eich

goiw}:!:, thwi a rowch fywyd iddo; os amgen, dychweled i'r Uweh o*r

lie daetli. Llaweiiycliasai'cli hen deidiau, pei gwelsont y cyfryw beth

:

nid oes animeu nad dij^io wua rliai o honoch chwi; dylaswn fyned i

whid arall i ddeclireu prophwydo.
Er niwyn donu y Cyniry Seisnigaidd i ddarllen Cymraeg, ac i

gralTii ar betli na chlywsant erioed son am dano (sef bod dysg a
gwybodaoth gynt jiig Nghymru), rhoddais y cynnwysiadau yn Seison-

aeg ; na ddigiweh gan liyny wrth y cymmysg. Bernwch pan wypoch
y ewbl. Da iawn y gwn i, mai gwir a ddywed yr hen Wyr

—

A fo
gwas cyffredin hyd, hicyr y caiff ei ddl: Canys dylod ar bawb nid yw
ddyknl ar neb. Eto chwi a welwch, er gwybod o honof hyn, i mi
dori drwy reol callineb i'ch gweini chwi.

Pei cdrychem ar fyrdra oes dyn, ac ar ei gwagedd, nid oes neb
mor gibddall na wclai mai Ffolineh yw hydol ddocthinfh, a byddem fwy
caredig i'r gonedl sydd yn dyfod ar ein hoi. Anifeilaidd yw y dyn
a adawai blant y byd mewn tyw3'llwch, lie y gallai d chanwyll
ffyrling eu gok^uo— •' O'lvell gwaeji na «i."

Yr argrall'wasg, medd y doethion, yw Canw}*ll y byd, a Rhyddid
Phint PuYDAiN. Pam i ninnaii (a fuom wyr glewion, gynt ! os oes
cool arnom) na cheisiwn beth o'r goleuni ? Swllt o l^rs pob un o
houoth, tuag at y pap3'r a'r gwaith, a lanwai'r wlad o lyfrau da, ac

a liawer o fwynder a dyddauwch, ac agadwai'ch enwau i dragw^'dd-
oldob, fal conedloedd oreill, Oni wnowch, gwnewch a fynech. Duw
gyda chwi ! yw dymuniad eich ufudd wasauaothwr,

Lewis Morris. 'f

Yn y wasg hon hefyd yr argraffwyd math o Ahnanacyny flwjdd-
yn 1741; canys dywedir mewn rhigwm o farddoniaeth ar yr wj-neb-
ddalcn, iddo gaol ei ' brintio ynmon.':^ Y mao amgylchiad yn cael

ei gryljwyll liefyd yn nheithlyfrau y Parch. John Wesley, sydd yn
cadaruhau bod gwasg yng Nghaergybi. Y''r oedd Mr. Wesley yng
Nghaergybi jnig ngauaf y tlwyddyn 1748, wedi cael ei attal gan
wynt crocs i fyned i'r Iwerddon, pan y vn..,...tliodd amrai weithiau
yno, a lleoedd ereill ym Mon, nan y 1 Afr. E., gwoinidog
Caorgybi, ganddo ysgrifenn rhywbeth h\ . i...... 1 u'yTT^]u>ri y Method-
istiaid i ]>i'idio A gadaelyr Eglwys;' acefo yno a \>jiii. i.odd ei * Air
at Fethodist,' f^A Word to a Methodist ^^ j yr hwn a gylitiihodd Mr. E.,

ac a argratfwyd yn ebrwydd.'§ Gan hyny, jt oedd argraffwasg yng
* Yr oedd hyn yn gamgymmeriad, canys argraflfasid llyfr ' Holl Ddyled*

swydd Dyn,' yng >igWTec8&m, er ys 17 mlyncdd cyn hyn. Gwel rhif 5, d.f. 1718.

t [ r r7,vv7/. rhif 3, 1S05,' t. 110.

: (;wel rhif 1, d.f. 1741.

§ Wesley s .io\rnials^ 1748. [Gallasai yn rhwydd gael ei ' argrafia yn ebrwydd *

h«b fod gwasg yng Nghaergybi, nac yn agoa yno.]

47
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Nghaergybi y pryd hjnj, neu yn rhywle cyfagos, fel y gallesid

argraffu yn ehnoydd yr hyn a ysgrifenodd Mr. "Wesley, ar gais
gweinidog y lie y pryd lijmy. Aeth Lewis Morris o Fon i sir

Aberteifi tua'r fl. 1749, wedi priodi ei ail wraig, yr hyn oedd cyn
bod son am wasg Bodedern. Y wasg lion a fu gan Lewis Morris, a
brynodd Dafydd Jones o Drefriw, a bryLodd hen was L. Morris,*
yr byn a gydsaif a'r ffaith fod gwasg gan D. Jones, yn Nhrefriw,
cyn bod John Kowland yn argraffu yni Modedern. Y mae yn
ddigon eglur mai argraffwasg wahanol ydoedd un Lewis Morris
ac nn John Rowland, Bodedern ; ac mai nid ym Modedern yr oedd
yr eiddo L. Morris, eithr yng Nghaergybi, yr hwn le oedd fel pen-
cartref y Morrisiaid, gan fod William Morris, un o'r brodyr, yn
anneddu yno, ac mewn sefyllfa gyfrifol dan y Uywodraeth.

Lewis Morris ydoedd fab ieuangaf Mon'is Prichard, wrth ei

alwad gyntaf yn gylchwr, ac wedi hyny yn fasnachydd yd ; ac a
anwyd ym IVIhentref Eirianell, pentref distadl ym mhlwyf Penrhos
Llugwy, ym Mon, Mawrth 1, 1702. Ychydig o ddysgeidiaeth a
gafodd yn ei ieuenctyd; eto cyrhaeddodd i allu bod yn fesurwr tir, a
chwedi hyny i swyddau dan y Uywodraeth, megys casglwr y dreth

ar halen ym mhorthladd Caergybi ; ac yn 1737, yn archwiliwr y
moroedd cyffiniol yng Nghymru, yr hyn a wnaeth mor foddhaol, fel

y cyhoeddwj^d peth o'i archwiliadau yn 1748. Ehoddwyd ef hefyd yn
olygydd y Tolldy yn Aberdyfi, ac yn oruchwyliwr mwnau y
brenin yng Nghymru. Tynodd gynlluniau o'r mwngloddiau, ond
ni chyhoeddwyd hwy. Yr oedd yn deall Uysieuaeth a meddyg-
iniaeth. Talodd hefyd gryn sylw i beirianwaith, ac hefyd i gerdd-
oriaeth. Yr oedd yn gyflym iawn i weled talent mewn dynion
ieuainc, ac yn awyddus i roi iddynt bob cefnogaeth, megys y cefn-

ogodd ac y cododd Groronwy Owen i sylw. Yr oedd yn hynafiaeth-

ydd Ojonreig enwog, ac yn fardd. Gadawodd waith enwog o'r enw
* Celtic Pemains,' yn ddwy gyfrol, yn barod i'w hargraffu,f ac

hefyd * Trysorgell Barddoniaeth.' Y mae ysgriflyfr o'i eiddo gan
Miss Pichards, Llanerfyl. Treuliodd ddiwedd ei oes j^m Mhen-
bryn, ym mhlwyf Llanbadarn Pawr, sir Aberteifi, lie a gafodd gyda'i

ail wraig. Ei wraig gyntaf oedd Elisabeth Griffith, o Dy
Wydryn, ger Caergybi, yr hon a briododd yn 1729,- a'r ail, Ann
Lloyd, o Benbryn, yn 1749. Bu farw Ebrill 11, 1765, yn 63 oed.J

1736.

1 .
* Cadwyn Euraidd o Bedair Modrwy, i dynnu Pechaduriaid,

at eu dymunol Drigfan. Neu Ystyriaeth byr, o'r pedwar poth olaf

Bef 1. Marwolaeth, y sicraf. 2. Barn, y manylaf. 3. Ufforn, y
mwyaf dychrynadwy. 4. Y Nef, y mwyaf hyfryd, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig, tros Lewis William. 1736.*

* Llythyr P. Davies, Llansannan.

f [Nid ydynt harod i'w hargrafTu. Yr wyf yn gydnabyiWus ddigon ag un
o'r ddwy gyfrol hyn, yr hon a alwai yr awdwr yn rnan gyntaf.]

X Willams's Eminent Welshmen : Cambrian Regiiter^ vol. ii.
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Yr oo(M hwn yn ail argraltiad.* . Gworthwr liyfrau ydoodd y
Lewis ^\'illialll hwu, troa ba uii y eaf'udd y * Gadwyn^' oi argralfu y
tro hwn.f

2. ^ * Heraldry Displayed. By u '* vies.*

Yr oodd hwn yii ail argrafliad neu lu^ ...i newydd ;\ cyhoedd-
-wyd yr argi-afliad liwn gaii Mr. Jolm Koynolds, o Grocsoswallt, yp
liwn oedd yn fab i Jacob Reynolds, o'r Waen, ac a briodasai cliwaep

i'r awdwr
;
j^an hyny, y cylioeddwr ydoodd nai fab chwaer i hynaf-

iaotliydd y Khiwlas.g

3. ^ 'Marwnad i Sion Ehydderch, gan Jenkin Thomas.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin. 1736.'|1

Jexkin Thomas ydoedd fab i Thomas Morgan, ac a^ i Morgan
Rhyddorch, a gorwyr i Dafydd Gruffydd, o'r Cwm Du, gor Castell

Newydd .yn Euilyn, yn sir Gaorfyrddin,** ac yr oedd Sion Rhyddorch
yr argraliydd, yn ew}i;lir o frawd ei dad iddo. Ganwyd ef tiia'r fl.

1688, neu o hynyi 1G90, ym Melin y Drewen. Crydd ydoedd wT^h
ei alwedigaeth, ac yr oedd liofyd yn amaethwr bychan, ac yr oedd
hofyd yn arforyd ei ddawn io\ pregethwr. Bu iddo saith o blant.

Dat'th chwech o honynt yn ddynion lied hynod fel ysgolheigion a
boirdd, er on bod oil wodi ou dw>Ti i iyny yn gr}'ddion, sef Dafydd,
Enoch, John, Samuel, Nathaniel, ac Evan. Yr oedd Jolin yn ys-

grifonydd yr ynadon yn ei gymmydogacth. Perthyn i'r Presb^i;er-

iaid yn y Drewen, uer Aberteiti, yr ydoedd. ff Ychydig o'i waith
sydd wodi ei gyhoeddi—rhyw j-chydigym Mlodau Dyfed,' acy mae
M Vwydd o Glod haoddodigol i'r Llyfr,' yn gyssylltedig a * Meddyliau
KeilMuol' yr Esgob Bcvoridge, a gyhoeddwyd yn 1717.:|::J: Bu farw
tua'r 11. 17no.§§ Y mae gorwyr iddo, o'r enw Samuel Jenkins, yn
byw yn Philadelphia, America, acyn awdwr amryw Ij^frau Seisonig;

ac yn eu plith * Hanes Cymru,* a gyhoeddwyd tua'r fl. I853.1ll|

Gwelrhif 1, d.f. 1607.

t GwolrhifS, d.f. 1737.

: Gwel rhif 21, d.f. 1716.

§ Camhro-Briton, vol. i. p. 386.

II
Yn ol Ceinion Alun, t. 72.

" [Vn^j
'

M, mcgys y crybwyllwyd o'r blacn, y mae y Cwm Du.
Oweler rhif >.]

ft [Y ni.i " "' " " ' "
. neu

vehv^lik' vn Ivryr

aivf. V in.i^
»-•'

lY'l ri gvlwiu
aiiiryw o l

N utliauicl Sitiucy ii . J

tt Gwel rhif 3, d.f. 1717.

§§ Yr Adolyuydil, 1S52, t. r>l-0.

nil Ciifansodiltadau Eistoddfml C.iatell Newydd Eml>'n, t. 40. [Ymfudodd
* Samwel Siencyn,' mab i Siencyu Thomas, i America, yn rhj-wle oddeutu
can mlynedd yu ol ; ac ^-yr i'r Sicncyn Samwel hwnw j-w dinesydd preaenuol
rhiladeli)liia.]
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4. 'YPsallwyr, neu Psalmau Dafydd
;
gyda'r Catecliism, ag amryw

Weddiau etholedig, a Ehai Psalmau Can allan o'r Llyfr Gweddi
Gyffredin. Chwanegw^^d at y Catecliism a'r Gyfer p6b Pwngc o

honaw rhyw Destjna, neu ran o'r Serythur-lan yn profi yr unrhyw.

Argrapliwyd yn Llundain yn y Flwyddyn. m.dcc.xxxvi.'

5. ^ 'Interesting Old Case between Thos. Morgan, Grent., and

W. Morgan, Esq., relative to tlio Lands Wm. Morgan ofLanedern,

in til Co. Glamorgan. 1736.'

Argraffwyd yn gyfrinacliol.

6. ^ 'Three privately Printed Statements, by C. Mason, Ben
Stoakes, and Sir J. Bybye Lake, Salop.'

Argraflfwyd yn gyfrinacliol i ddybenion cyfreitbiol yn 1736.

7. ^ ' A Brief Account of many of the Prosecutions of the people

called Quakers in the Exchequer, Ecclesiastical, and other Courts.'

Y mae yn hwn enwau llawer o'r Crynwyr Cymreig, a'u dyoddef-
iadau.* Ysgrifenwyd atebiad iddo gan offeiriad Llacharn, j^n cael

ei gefnogi gan ei frodyr yn esgobaeth Ty Ddewi.f

8. 1[ * Voyages, Travels, and Adventures, with the History of his

Brother Jonathan Yaughan. By Wm. Owen Gwin Yaughan.
1736.'

1737.

1. * Welch Piety, or an Account of the Circulating Welch Charity

Schools, from Michaelmas 1734 to Michaelmas 1737.

London, Printed by M. Downing.'

Mynag neu adroddiad ysgolion dyddiol symmudol y Parch.
Griffith Jones, Llanddowror, ydyw, y cyntaf

; y rhai a barhawyd bob
blwyddyn yn gysson hyd 1760. Y maent yn gronfa ragorol o

wybodaeth am ansawdd crefydd a dysgeidiaeth yn yr oes hono. Ef
allai na byddai yn briodol myned hebio heb roddi ychydig linellau

coffaol yma, am un a fu mor hynod yn ei oes.

Y Parch. GmrriTir Jones a anwyd yng Nghilrhedyn, yn sir Gaer-
fyrddin, yn 1683. Bu farw ei dad pan ydoedd of yn ieuanc ; ond
gan ei fod yn awyddus am efrydiaeth, cafodd oi roddi o dan athraw
galluog yn Ysgol Ramadogol Caerfyrddin, lie y daeth ym nilaon yn
gyflym. Ordoiniwyd of yn ddiacon gan yr Esgob I3uU, yn 1708, a'r

nwyddyn ganlynol yn olfoiriad. Yn 1711, rhoddwyd iddo fywol-

oliaotli Llandoilo Abercowyn ; ac yn 1716, rhoddodd Syr John
Phillips, Barwnig, o Gastell Picton, iddo liceriaeth Llanddowror.

* Rees'a Non-Con. in Wales, p. 307.

t Gwelrliif 5, d.f. 1739.
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Priododd Mr. Jones, wodi hyiiy, chwaor i Syr John. Yr oedd hofyd
yn atlilysurol yu «^Nvasauaothu Llanlhvch, ger Caerfyrddin, lie, fel

uii o'i gyuiuilloidi'ii, yr arforai uii Miss Bridget Vaughan, yr hon
wodyu a ymbriododd ag Arthur T^^van, Ysw., o Ijar-harn, ei wrando,
a*r hon y mao oi haolioiii w d ei clio!' lod

yng Nghymru. Darfu i ouw , 1 Mr. Joii> g,
ei ddwyn i sylw y * GymdeiUiaii or Lledaenu yr Etungyl uiewn
Partliau Pollonig,* y rhai a'i tybient efynneillduol addas ftd ceu-
adwr i'r India. Efo a gydsyiiiodd li'u cais, ac a yrabarot6dd i fyued
yinaith ; oud yn rhywfodd cafodd ryw attalfa, a da a fu hyny er mwyn
y Cyniry. Yn 1730, y doclireuodd sofydlu ei ysgolion dyddiol sym-
miidol, pryd y sofydlwyd dros 3185 o ysgolion, ac y bu troa 150,213
yn derbyn add>'sg ynddynt. Dygwyd yr ysgolion ym nilaeu wedi
marwolaeth Mr. Jones gan !Mrs. 13ovan, yn ystod ei bywyd, sef tuag
ugain mlynedd ; a gadawodd yn ei hewyllys y swm o 10,000/?. tuag
at eu cynualiaeth. Bu farw yn nhy !&rrs. Bevan, Ebrill 8, 1761, yn
78 oed, a chladdwyd ef yn eglwys Llanddowror, lie y cyfodwyd
cerf-faon er coffadwriaeth am dano, ar draiil yr un foneddiges.*
Heb law mynu allan ddau argrafliad o'r Beibl Cymraeg, eyfansodd-
odd a chylioeddodd tuag un ar ddeg o walianol weithiau o wahanol
faintioli, yn Gymraeg, a rliai yn Seisonaeg, a llawor o Iionynt fwy
nag unwaith, fel y gwelir, o dan eupriodolflynyddoeddyny gwaith
Invn ; ac }' maent, amrai o honynt, wedi eu cyhoeddi amrai o weith-
iau er hyny hyd yn hyn.

2. * C>Tinyg tuag at wneuthur yr Wybodaeth o Grcfydd yn hawdd
i'r Dealltwriaeth iselaf. Sef, Hanes ferr ac eglur o Athrawiaethau

a Rheolau y Grofydd Gristianogol. Scrifenedig yn Saesonaeg gan
Edward Synge, D.D., Archesgob Tuani yn Iwerddon.

Ehydychen. Argraphwyd gan Leon Lichfield. 1737.'

3. ' Patrwm y gwir Gristion ; neu Ddilyniad lesu Grist, &c.

Gan Thomas a Kempis.

Mwythig, Argraphwyd gan Thos. Durston.*

Y mao arlun o'r croesholiad yn nechrou 3rr argraftia^i iin.i .. r

*Llyfr Dilyniad,* ac yn ei ddiwedd dywedir ei argrafluyn y tlwydd-
yn hon. Yr oedd hwn yn bedwerydd argrafliad, neu yu hytrach yn
gyfieithiad ac argrafliad nowydd.f

4. * Cyngor Ehad }T Anllythrennog : neu Lyfr bAch mewn ffordd

o Holiad ac Atteb, yn anrheg mewn cariad y ddynion t'lawd ac isel

y ddyscy darllain. Gyda Dymuniad difrifol 6 fendith y Nefoedd
arno, fel y dclont trwy Rjis ac addysc y'r Yscrythurau y adnabod ac

y addoli Duw, y fod yn gyfoethog mown ffydd ac yu ddedwydd yn
y bjd a ddaw. Gan Wenidog 6 Eglwys Loegr.

* Williams's .^lo;/. Diet, of Eminent WtUhmen.

t Gwel rhif 2, d.f. 1679 ; rhif 5, d.f. 1684 ; rhif 4, d.f. 1723 ; a hwn yma.
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Argraphwyd yn Llimdain yn y Flwyddyn M.DCC.xxxvn.' 16plyg :

tudalenau, vii+72 = 79.]

5. *Dwy Ffurf o "Weddi. Y gyfarwyddo'r anghyfarwydd

ynghylch y ddyledswydd fawr hon, a'r y llwyddiant 6 ba un, gyda

Duw, y mae tragwyddol Jechydwriaeth. dyn yn sefyll, fel na ddyleu

neb y esceuluso gweddi (mewn amser Cymmeradwydd) ac ewyllysio

fod yn gadwedig.

Argrapliwyd yn Llundain yn y Flwyddyn m.dcc.xxxvii.*

[IGplyg: 48 tudalen.]

Y mae yn dra sicr mai gwaith. gweinidog Llanddowror ydyw y
ddau uchod

; y rbai a argraffwyd gyda'u gilydd yn un llyfr, ond
bod gwyneb-ddalen i bob un wrtho ei bun.

6. * Helaetbrwydd o Eas i'r Grwaelaf o Becbaduriaid. Mewn
banes gywir a ffyddlon o Fywyd a Marwolaetb Jobn Bunyan.

Mewn Dadguddiad Rbagorol, a Ebyfeddol Drugaredd Duw yng

Ngbrist iddo ef, yn enwedigol yn ei Gymmeryd ef o'r llwcb a'i

ddycbwelyd ef i ffydd ei Fendigedig Fab Jesu Grist. Lie y dangos-

ir yn neillduol, pa olwg a pba belbul a gafodd am Becbod, ac befyd

pa Brofedigaetbau niweidiol a gyfarfu efe a bwynt, a'rmodd y dyg-

odd Duw ef trwyddynt oil. Wedi Gyfiaetbu o'r Nawfed Argrapb-

iad Saesnaeg, Gan Jobn Einnon.

Argrapbwyd yn y flwyddyn 1737, ag ar wertb gan Dafydd Isaac.

Pris Is. 6c.'

7. * Cyfarwyddid i'r Cymru. A ysgrifenwyd yn 1655.

Printiedig yn y Mwytbig, 1737.'

8. *Yr Ymroddiad neu Bapuryn. A Gyfieitbwyd ddwy |waitb

i belpu y Cymru o'r Hunan a'r drygioni. Fe a'i Gyfieitbwyd yn y

flwyddyn 1654.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Tbomas Durston, tros Lewis

William, Gwertbwr Llyfrau, yn y flwyddyn 1737.'

Yr oedd bwii yn ail argraffiad.* Y mae y ddau ucbod yn ca'el eu

priodoli i awduriaetb Morgan Llwyd o Wynedd.

9. < The English and Welch Dictionary or The English before

the Welch. Containing all the Words that are Necessary to under-

stand both Languajj^es ; but more especially, for the Translation of

the English into Welch. Wherein you may Easily find the Welsh

Word or Words, to every English Word. Originally began by

Jobn Roderick, and now Finished and compleated with several

* Gwel rhif 1, d.f. 1067.
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hundrod Additional Words, hy tho Revd. Mr. John Williuiii^

Rector of Willoy in Shropsliiro.*

Shrewsbury Printed and Sold by Thomas Dnrston. 1737.'

Y mae iddo hefyd wyneb-ddalen Gymraeg fel hyn :

—

*Y Goirlyfr Saesneg a Cliymraeg; Neu*p Saesnog o flaen y
Cymraeg. Yn cynnwys jrr holl Eiriau sy' angenrheidiol i ddeall y
ddwy Jaith, oitlir yn fwy enwodigol, i gyfieithu'r Saesneg i'r

Cymraeg. Ym mlia un y bydd hawdd i cliwi daro wi-th air, nou

Eiriau Cymraeg i bob Gaor Saesneg. A ddechrouwyd ar y Cyntaf

gan Sion Rhyddorch, ag a ddibenwyd yn awr, ynghyd a Cliwan-

egiad o lawor cant o Eiriau gan y Parchedig Mr. John Williams
Person Plwyf Willey yn Sir Amwythig.

Argraphwyd yn y Mwythig ac ar werth yno gan Thomas
Durston. 1737.'

Yr oedd livm yn ail argraffiad diwj'giedig.f Ymddengys wrth
gymharu y ddau dudalcn hyn d'u gilydd, a rhagymadrocM yr ar-

graifiiid cyntaf, yr hwn hefyd sydd yn ddwyieithawg, y byddai Sion

Rliyddorch yn ar^raffu oi euw yn amrywiol—yn Jo/m Uhyddetchy

John Roderick, a John Rogers, gan olj-gu, mae yn debygol, mai yr un
ydyw yr enwau hyn yn wirioneddol, ond bod y naill yn Gymraeg
a'r Hall yn Soisonaeg. Y mae i'r ail argrafliad hwn ragymadrodd
gan Thomas Durston, y cyhoeddwr, fel hyn :

—

* Yr wyf yn credu y bydd yv ail Argraphiad hwn or Geirlj'fr

Saes'naeg a Chvmraeg yn dra Uesol a buddiol i Drigolion caredig

Leheubarth a Gwj^nedd ; herwydd paham yr wyf yn gobeithio

nad oes dim Achos i'm esp;U8odi tros y gorchwyl hwn.
Fe ddygwyd y gwaitli liwn i ben trwy Been a llafur Mr. J. W.

yr hwn a fanwl ddiwygiodd amryw feiau anoddef yn yr Argraphiad
cyntaf; gasj^liad pa un mi a cliwanogais agos o chwo cliaut o
Eiriau newyddion yn y Saes'neg a'r Gymraeg; Y mae fv ngobaith
am hynny y bj'dd y Geirlyfr liwn yn gjniimeradwy gan bawb ar a
d<l}Tnunont Amlediad ag amlhjvd i'r h^n laith Frutanaidd. Y
groesaw a'r Cymmoriad a ddangosodd y CjTnru mwynion i'r Ar-
graphiad cyntaf o'r Llyfi- hwn (ammherlfaith a beius fel yr ydoedd)
am ojTihyrfodd yn bonnaf dim, i Argraphu a gosod allan yr ail

Argraphiad hwn, jt hyn a'i gwna of nid yn unig o Les cylfredinol,

ond fel yr wj'f }ti gobeithio, yn Foddlonrwydd mawr i'r Sawl a
cliwennychont goloddu a chadw y Dafodjaoth Gymraeg yn ei

Phurdob a'i Cliywreinrwvdd, yx hwn yw gwir Ddymuniad Eich
ufuddaf Wasanaothwr T. D.*

* fChwanei^a jT aw(l\n* yma— *anil of Mr. T..wi3 Evan of T.-xtiI "ssilio ;'ond
gallaf sicrhau, ar wylxvdaeth bersonol, natl weled ar
gynddalen y llyfr hwn. Y mae yr enw ."^.

. a'r an
t'yroraeg ar ei gyfcr ar y llaw tide. Nid yw y gwaitii wcdi ci dutLUcuu ; ond
llyfr Spiyg bychim lletl ilr\»'chu8 ydyw.]

t Gwel rhif 6, d.f. 1725.
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10. % ' Memorials sent up to Parliament by Eees Griffith and
Thos. Lewis, concerning the Tithes of Old Eadnor.'

Argraffwyd yn anghyhoedd yn 1787. Y mae yn cynnwys hys-
bysiaeth gyfreithiol ac eglwysig am bersoniaeth ac eglwys Maesyfed
Hen.

1738.
1. ^ 'Tracts on the English, Welsh, and Irish.'

[Y mae yn debygol genyf mai rhif 7 o dan y flwyddyn hon yw y gwaith y
cofnodir ei enw yn anghyflawn yn y He hwn. Amlwg yw nas gwelodd yr awdwr
mo hono, ped amgen rhoddasai ei enw yn gyflawn, os yn wahanol i'r un a
gofnodir yn y blaen.]

2. ^ * The Case of the Hon. James Annesley and the Earl of

Anglesea, Humbly offered to the lovers of truth.'

3. * Cydymaith i'r Allor. Yn dangos Natur ac Angenrheidrwydd
o Ymbarattoi i'r Sacrament, Y Cymmun Sanctaidd. Ym mha un

y Profir yr holl ofn ag Arswj^d (ynghylch Bwytta ac Yfed yn an-

nheilwng, ac i fod yn Euog o Ddamnedigaeth i ni ein hunain wrth
hynny) yn ddisail ; ac yn anwarrantedig. At yr hyn y chwanegwyd,
Gweddiau a Myfyrdodau, i Ymbarottoi i dderbyn y Sacrament, fel

ag y mae Eglwys Loegr yn gofyn gan ei Chymmunwyr.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Thomas
Durston, 1738. Pris 6d.'

4. ' Galwad at Orseddfaingc y Gras, Pel na'n Condemniwr o flaen

Gorseddfaingc Barn ; neu Ymddiddanjon ynghylch Gweddi, yn cyn-

nwys Annogaethau a Chyfarwyddjadau i weddio Duw tra fyddom yn

y B$^d hwn, fel y byddom sicr o E-as a Thrugaredd i Fywyd Tra-

gwyddol yn y BJd a ddaw. Gan Weinidog o Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn Llundain yn y flwyddyn M.DCC.xxxviii.'

Y mae yn wybodus mae y Parch. G. Jones, LlanddoAvi'or, oedd yr
awdwr. Adgyhoeddwyd hwn hefyd yn 1838, fel un, a'rcyntafo'r

darnau, yn cynnwys y gyfrol gyntaf o ' Holl Ysgrifeniadau Cymreig y
diweddar Barch. Griffith Jones, Llanddowror, S^vydd Gaerfyrddm

;

ynghyd a Chofnod o'i Py^^yd. Gan y Parch. E. Morgan, M.A.
Picar Syston a lladcliffe, swydd Leicester, a Chaplan Arglwydd
Ferrers.' Eithr un gyfrol yn unig a gyhoeddwyd.

5. % ' Carwr y Cymru, yn anfon ychydig gymmorth i bob Tad, a

mam sy'n ewyllysio bod eu plant'n blant i Dduw hefyd ; A chael

ymddiddan ysbrydol rhwng rhieni a'u plant, yn cynnwys en dyled-

Bwydd i'w gilydd.

Argraphwyd vn y Mwythig, gan Tho. Durston, tros Dafydd Jones,

Athraw Yscol Gymreig.'

C. ^ * Cydymaith yr Eglwyswr yn ymweled a'r claf, yn cynnwys

I. Y modd neu wedd o ymweled a'r claf. ii. Y drefn am ymweled
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a r ciai, aiiaii o LyfV Gweildi GytiVetlin. in. Cyminun j Claf. IV.

Rhai Gwc'diliau a Fiurtiau eivill. Gan mwyafallauo Kgrifeuiadau

defosiouawl rhai o'r Difeiiiyddion enwocaf o Eglwys Locgr, ynghyd
a Bedydd Public a Plireifat. O gylieithiad Edward Jones, Llan-

afrewng.

Mwj'thig, Ai'graphwyd, ac ar werth yno gan Thos. Durston.'

Nid OC8 aniKeriad i'r argraffiad hwn ; ond hysbysir ar ddalen
gyssylltedig a Goirlyfr Rhydderch a Williams, a argniffwyd gan
Durston yn 1737,* ci fod yn yr argraffwasg, ac y cyhoeddid ef mewn
ycbydig amser. Yr oedd hwn yn cbytlydd argraffiad.t

7. 'An Essay on the Antiquities of Great Britain and Ireland:

Wherein they are placed in a clearer Light than hitherto. Designed

as an Introduction to a larger Work, especially an Attempt to shew an
Affinity betwixt the Languages, (fee. of the ancient Britains, and the

Americans of the Isthmus of Darieii. In answer to an Objection

against revealed Religion.

Edinburgh, Printed by T. and AV. liuddimau, and sold by
Alexander Kincoid Bookseller, mdccxxxviii.' [8vo.]

Y mae yn cynnwys hefyd 20 o dudalenan o esiampl o Eirlyfr
Soisonaeg a Gwyddeleg, Llythyr E. Lhuyd at y Scotiaid, a Geir-
eglurydd o eiriau Americanaidd Culdir Darien.

[CjTinulliad o wahanol draethodau wedi eu tudaleim ar eu i)en eu hun ydyw.
CjTinw>-8 j^yfioithiad i'r Seisoncg o RagymadrodJ Cvmraec {*At y Cyrury')
Etlward Llwyd i'r Arc/twoloyia lirUunnka, yng ugbyd a'r lOiaglith Gwyddeleg
a geir yn jt un gwaith.j

8. % 'The Briton Described, or a Journey through Wales. 1738.'

[Yr un yn ddiau A'r gwaitb caiilyiiol, rhif 9.

1

9. * Collection of Travels and Memoirs of Wales, containing the

Briton Described, being a Pleasant Relation of D—n S—t's Journey
into that Ancient Kingdom; Humours and Customs of the People;

Trip to North Wales ; the Welsh Man's Sermon. 1738.'

Gwaith yr hen Ddeon Jonathan Swifft ei hun ydpv ; ac y mae
ynddo yr arlun nodedig o bono yn esgyn ar ei gcffyl.

[Llodrith yw tadogi y llyfrjni Uipa hwn ar v Dr. Svinfft. Ni<l '-"••' Mr>d<i

Deon douiol Saiit Padrig eriocd mo'r fath 'iFof eiriau tiilorog' ag i.lo.

Rhvw ddynswlechyn o Sais gelyiu)l, a geisiai wneuthur digritliui
, . >og-

aeth a'i harferion, ydyw ei awdwr. 1

1739.
1. 'Gwagedd mebyd ajeuengtid, Yn yr hwn y dangosir Natnr

lygredig pobl jeuaingc, ac y eynhygir moddion er eu Diwygiad. Sef.

Rhai Pregethau a Bregethwyd yn Hand Alley, yn Llundain, ar

Ddymuniad amryw o rai jeuaingc. At yr hvm y chwanegwyd
Catechism i rai jenaingc. Gan Daniel Williams, D.D.

Owel rhif 9, d.f. 1737.

t Gwel rhif 4, d.f. 1G99 ; rhif 8, d.f. 170() ; a hwu yma.

48
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Llnndain, Argrapliwyd.' [8plyg : tudalenau 200.]

Y Dr. Daniel "Williams, a anwjd yng Ngwrecsam, yn 1644. Pan
yn ddennaw mlwydd oed, ordeiniwyd ef yn weinidog Henaduriaethol.
Wedi gweinidogaethu mewn amryw leoedd yn Lloegr, aeth i'r Iwerdd-
on, yn gapelwr i Arglwyddes Meath, ac i weinidogaethn i gynnuU-
eidfa yn Dublin, He y bn ugain mlynedd, ac y priododd foneddiges o
denlu anrhydeddus a cbyfoethog. Symmudodd i Lundain yn 1682.

Derbyniodd y radd o D.D. gan Brifysgolion Edinburgh a Glasgow.
Wedi hyny galwyd ef i weiaidogaethu i gynnulleidfa o Ymneillduwyr
yn Wood-street, Llundain, ac wedi byny yn Hand Alley, Pinner's

Hall, a Salter's Hall. Yr oedd y Brenia William iii. yn hoff o bono,

ac yn ymgynghori ag ef yn fynych ar acbos Iwerddon. Bu dadl

bwysig rbyngddo a'r Dr. Crisp, yr hwn oedd yn Antimoniad o Gralfiniad.

Gadawodd yn ei ewyllys gyfoetb lawer tuag at wabanol acbosion.

Ei lyfrau a adawodd i ffurfio Uyfrfa gyhoeddus, yr bon a adwaenir
wrtb yr enw Bed Gross Street Institution, Llundain, yng ngbyd a
moddion i'w cbynnyddu. Hefyd, gadawodd foddion i gynnal ysgol-

ion rbad ym mbob sir yn y Gogledd, ac i roddi crefft i nifer o'r

bechgyn o'r cyfryw ysgolion, ac befyd tuag at ddysgeidiaeth i

weinidogion ieuainc, ac i gynnal cbwecb o efrydwyr Henaduriaetbol

ym Mbrifysgol Glasgow. Y mae yr boll gyfoetb elusenol bwn yn
awr yn nwylaw y Sosiniaid, o dan yr enw Henaduriaetbwyr neu
Bresbyteriaid ; er byny, y maent yn gorfod cynnal yr ysgolion ; a
cban nad oes neb yn awr yn arddel yr enw Henaduriaetbwyr neu
Bresbyteriaid, o'r ben Ymneillduwyr yn siroedd y Gogledd, oddi eitbr

yng Ngwrecsam, er eu bod yn rbwym o fod yn gyssylltedig a cbyn-

nulleidfaoedd Ymneillduwyr Protestanaidd, y maent yn gyssylltedig

a cbynnulleidfaoedd yr Annibynwyr. Y mae, neu yr oedd rbai jn ddi-

weddar yn Bangor, Dinbycb, Newmarket, a Llan Bryn Mair. Gadaw-
odd foddion a chyfarwyddiadau yn ei ewyllys i gyboeddi ei weitbiau

bob byn a byn o flynyddoedd dros ddwy fil o flynyddoedd. Mjnai i'r

* Gwagedd Mebyd a leuengtyd ' gael ei gyboeddi yn amlacb, o

blegid yr ysgolion, a bod iddo gael ei gyfieitbu i'r Gymraeg, a pbum
cant yr ail flwyddyn wedi ei farwolaetb, a'i wneyd dracbefn mor ami
ag y bydd acbos. Hefyd, un wytbfed ran o'i ystad i'w rboi i bwrcasu
Beiblau a Cbatecismau, yn Seisonaeg a Chymraeg, i'w rboddi i'r

tlodion yn y gwabanol leoedd bob blwyddyn. Dywedir mai y Parcb.

T. Baddy, o Ddinbych, a'i cyfieitbodd. Bu y Dr. WiOiams farw yn
1716, yn 72 oed.*

2. ' Y Llaetb Ysprydol, Neu Bregetb, yn dangos mawr hiraeth y
jffyddloniaid am laetb y gair yngbyd a'r ffordd y mae mae cynyddy

trwyddo. O GusgHad Eglwyswr.

Caerfyrddin, Printiedig gan Nicbolas Thomas dros yr Awdwr yn y
flwyddyn 1739. Tris tair ceinitfg.'

Ymddengys mai yr 'Eglwyswr* hwn ydoedd y Parch. Daniel

Rowlands, Llangeitho.f
* Calamy's Continuation, d-c. vol ii. p. 990.

t [Nid oedd D. Rowlands end rhyw 26 oed y pryd hw?i.]
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8. ' Pane y Clirifition Neu Wledd jt Efengyl ; Wedi ei chyhoeddi

Mewn Traothawd yiighylch S>vj)per yr Arghvydd : Gyda thair o ym-

ddiddanion buddiol er mwyn rho'i ychwaneg o Addysc ir Gwan
ynghylch y Natur a*r Arferiad o'r Sacrament liwu. Gun Tlio.

Doolittel. A.M. Wedi ei ymreigio gan T. B. yr hwn a chwanegodd

chwech o Hymnan iw canu a*r 61 derbyn y Cymmmi.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Thomas Durston.

1739.' [IGplyg.]

Thomas Doolittel, A.C, a anwyd yn Badderminster yn 1630.

Cafodd ei ddysgeidiaetli yn Rhydychain. Cafodd weinidogaeth St.

Alphage, Lluudain, fel HenadTl^iaeth"v^T ; end gyrwyd efymaith ar Wyl
St. Bartholomeus yn 16G2. "Wedi hyny bu pi gweinidogaethu fel

Ynincilldiiwr mewn amrai leoedd, a chafodd ran yn nhrallodion yr

amserau. Ysgrifenodd lawer o lyfrau buddioK Bu farw yn 1707,

yn 77 oed.*

[Yn ol ein hawdwr, hwn ydyw jrr ail argraflBad ; ond yr wyf wedi amlygu fy

marn eisoea (rhif 2, d.f. 1703), mai y cyntaf ydyw. CjTinwj'S 216 (212+4) o
dudalcuau wythplyg.]

4. ' Traethawd ar Ailenedigaeth [dam o'r ddalen wedi coUi]

neu — Le Cynnulleidfa — yn Rhydychen. A osod-vN-yd allan Gyntaf

ar Ddeisyfiad y Gwrandawyr. Y nawT wedi ei Chyfieithu o'r

Pedwerydd Argraphiad.

Printiedig yn Bristol gan Sam. a Felix Farley, 1739.'

5. ' An Examination of a Book, lately Printed by the Quakers
;

And by them distributed to the Membei*s of both Houses of Parlia-

ment, Entitled, A Brief Account of many of the Persecutions of tlie

People called Quakers, in the Exchequer, Ecclesiastical, and other

Courts ; for Demands recoverable by the Acts made the 7th and 8th

Years of the Reign of King William iii. for the more easy Recovery

of Tithes, Church-Rates, &c. So far as the Clergy of the Diocese of

St. Davids are concerned in it.

London: Printed for J. Roberts, near the Oxford-Arms, in

Warwick-Lane, Mdccxxxix.'

Amddiflyniad ficar Llacham, sir Graerfyrddin, ydrw, yn erbyn
cyhuddiadau y Ciyn>vyr o'i fod yn eu herlid o blegid y deg>>Tn, &c.

6. * A Discourse of the Word of God, by Morgan TJ.^v.l. trans-

lated by Griffith Rudd. 1739.'

Cyfieithiad ydpv hwn o'r ' Gair o'r Gair,' gan Morgan Llwyd

;

a'r cyfieithydd, mac jn debyg, ydoedd nv. ^ l«iliogaeth yr
Esgob Rudd o Dy Ddewi.

* Wilson's History of Distenting Church€^>.
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7. ' Case of Matthew Deere, Son and Heir ofEdward Deere, before

the Ho. of Lords, against Rees Powell, relative to the Estates of

Richard John, late of Lantrisent, in the Co. of G-lamorgan, situated

in the Parishes of Lantrisent and Ystraddevodock, in the said Co.

1739.'

Argraffwjd yn gyfrinachol.

8. * The Scripture Genealogy Beginning at Noah, & To which is

Added, The Genealogy of the Caesars. & Also a Display of Heraldry

of the particular Coat of Armours now in Use in the Six Counties of

North Wales, &c. By John Reynolds of Oswestry, Antiquarian.

Chester : Printed by Roger Adam for the Author 1739.' [4to.]

Yr oedd yr awdwr yn nai fab chwaer i John Davies, Rhiwlas,
Llansilin, awdwr y ' Display of Heraldry ;' ac ymddengys mai rhyw
weddillion ammherffaith a gafodd ar ol hwnw ydyw y llyfr gwir am-
mherffaith uchod.

1740.

1. * Y Nefawl Ganllaw, Neu'r Union Ffordd i Fynwes Abraham.

Mewn ychydig o ystyriaethau eglur i gyfarwyddo y Cyfeiliornus ir

Porthladd dymunol hwnnw. Gan L. A. Gweinidog o Eglwys

Loegr.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan R. Lathrop ; tros Dafydd Jones.'

2. ' Myfyrdodau Wythnosawl, Sef, Myfyrdod ar bob Diwmod yn yr

Wythnos, yn Enwedig yn amser Grawys, Gwedi eu Cyfieithu yn

bennaf er mwyn Addysg y Tlawd, yr hwn nad oes iddo foddion i

gyrraedd Llyfrau gwell, Ynghyd a Cholectau, Gweddiau, a geii'iau

llesawl eraill
;
yn ffurf ei Ddyddlyfr.'

3. ' Cyngor yr Athraw i Rieni, Ynghylch Dwyn eu Plant i Fynu,

Yn cynhwys rhai meddyliau neilltuol ar y Test^^n hwnnw, gwedi eu

cyfansoddi a'u cymhw^so ir deall g^vannaf
;
ynghj^d a Rhagymadrodd,

yn dangos, Mor esgeulus yn Gyffredinawl yw Rliieni, am roddi

meithrin Syberlan iw Plant.'

Cyhoeddwyd y tri uchod gyda'u gilydd yn un llyfryn lied gryno,

end bod gwyneb-ddalen gwahanol iddynt. Y mae ar gefn gwyiicb-

ddalen y cyntaf wyth o engl^mion ' Mawl i'r Llyfr a'r Cyfioilh-

ydd,' gan y cyhooddwr, sef ' Dafydd Jones o Drffnw,^ ac yna dan
dudalen o anerchiad rhagymadroddol, at ' Yr Ywdelihydd Cpfeiliorun.s^'

ac wrtho ' L. A.' ' YspijUtj Evan., Hydrefy Chwcched jn y Flwyddj-n
1740.' Cynnwysa hwn iv. a 38 o dudaU'imu. Y mae yr ailyn dilyny
I'liifnodau ym mlaen, f;aii ddcchrtni yn nlnidalc'n 39, ond yn rhifo v. o

dudalcuau, at ' Y Darllenydd Hynaws' rliyngddynt, a'i arwyddo 'L. A.'
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y mae hwn yii cyrliaeckl hyd 90 tudulen. Y nine iV trydydd du-

dalcu o anercliiad 'At bob llhieni ystyriol a difrifol,' a'i arwyddo gan
* L. A ;' ac yna ' Y lllm<xyimidrodd,' gsm 'I. P.* hyd x. tudaleu

;
yiia

dilyna y rhifnodau o'r Ilyfr arall, gan ddechren yii 97 tudalen, ac yra

mlaen hyd 130. Felly y mae y llvfryn liwn yn 149 o dudalenau,

j;yda niter yn cymraeryd enwau y ' oubscriberH.* Ni allwn ddywedyd
rawy yn bresennol am L. A., ond mai Lewis Axwyl, gweinidog plwyf
Yspytty Ifan, ydoedd, yn 1740, pan gyfieithodd y llyfrynau hyn.

S)Tnmudodd i ticeriaet h Abergele yn 1 742, gan gymraeryd ei annedd
yn Nhyddyn Forgan, Ei wraig ocdd Gwen, merch ieuangaf R<^bert

Gruflyildjliachysaint a Than y Bwlch. Efe a fu furw }ti 177(1 ; a^
chladd^^'yd ef ger Haw y Bedyddfuen, yn eglwys ei blwyf hwnw,
Chwefror 27, 1776. Dy^vedir mai blwydd oed oedd ei fab, y Parch.

Robert Anwyl, pan ddaeth ei dad i Dydd^Ti Forgan. Bu ef yn ticar

Llaudrillo, yn Edeyrnion, ac yn bersou Nannerch, yn sir Fflint.

4. * Drych y Prif Oesoedd, yn ddwy Ran. Rhan I. Sy'n traethu

am hen Ach y Cymry, o ba le y daethant allan : Y Rhyfeloedd a fu

rhj-ngddynt a'r Rlmfeiniaid, y Brithwyr, ac a'r Saeson. Eu Moesau

gynt, cyn troi yn Gnstianogion. Rhan II. Sy'n traethu am Bregeth-

iad a Chynnydd }t Efengyl ym Mrydain : Athniwiaeth y Brif

Eglwys. Moesau'r Prif Gristnogion. Gan Theophilus Evans,
Vicar Llangamarch yngwlad Fuellt, a Dewi] ym Mrycheiniog. Yr
Ail Argraphiad yn llawnach o lawer na'r cyntaf.

Argraplnvyd yn y !Mwythig tros yr Awdur, ac ar wertli yno gan
The. Durston.' [8plyg bychan : tudalenau 301+24=385.]

[Fel y rhan amlaf o lyfrau Durston, nid oes dyddiad ar y gjuddalen ; ond ar
ddiwedd y llythyr ' At y Darllenydd,' ceir ' Dydd Calan-Mai J 740.' Y niae y
gv^aith wedi ei gjil^-yno, yn Lladin, i'r Dr. Nicolas C'laget, csgob Ty Ddewi

;

frna y canljTi y llythyr neu anerch a nodwyd ; yr hwn a ildilynir gan gofres
uoBog o danysgrifwyr ; a cliloir y dosbarth rhaglithiol gan ' EngljTiion o Fawl

i'r Brytwn dyscedig, yr Awdur.' O'r cnglynion hjTi y mae tri, • Fawl i'r

fJwaith a'r Cyfioithycld,' n waith Tlioojihilus Evans ei hun, gyda'i enw o
danynt, y rhai a rotldwyd ynia yn amryfus, canys g^rthun i"r cithaf fuasai i'r

awdwr fi»li ei hun ; ontl englynion ydynt wedi eu cyfanso^ldi gandilo i anerch
g^aith arall, sef rhif 3, d.f. 1717. Alewn rhai o'r argrattiadau diweddar o'r

gwaith yr ydys wedi gosoil

—

* At Tlieoithilus Evans,' ar eu diwetid ; ond y
niao yn yn drywel i'r neb a ystyrio, Uxl y eyfryw englynion yn hollol am-
niherthynaaol i waith o fath * Drych y Prif Oesoedd,' a'u IhhI yn cyfeirio yn
ddigon amlwg at lyfr ar dest^ni crefyddol a (JKflfifhtuxid i'r tiyuiraeg.
liwn yw yr argratliatl diweddaf o'r Ilyfr tra dydtlorol h\»Ti jti ystod bj-wj'd

yr awdwr. ]

5. % * Dwys ddifrifol Gyngor i Hunan ymhoHad- Wedi ei dracthu

mewn pump o Bregethau. (Jan The. Wadsworth, M.A. Gweinidog
yi- Efongyl gynt yn Newington Butts, yn Southwark. Wedi ei

gyfieuthu er mwyn rho'i cymmorth ir cymru iw hadnabod eu
luinain. Gan T. Baddy.

Argmphwyd yn y ^Iwythig, gan Tlio. Durston.'
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Tr oedd hwn yn ail argraffiad o bono.*

6. ' Pelydr a Thywyniad yr Yspryd, nen Bwysi o Fyrr. Sef Dewisol,

Duwiol, ' a chysurlawn Fyfyrdodau. Yn adfywio, goleuo, a Uonni'r

Enaid. Wedi ei ail Brintio yn Saesonaec, yn yr Tnfed-flwyddyn a'r

ddeg o ddedwydd deyrnasiad y Brenin WilKam y Trydydd.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Durston, 1740/

[Nid oes un dyddiad wrth y cyfargraff a welais i o hono ; ond a ganlyn yw ei

argraflfeb :
—'Argrapliwyd yn Saesonaeg yn Llundain, i WiUiam Marshal.'

^lyfr 12plyg ydyw.]

7. ' Caniadau Nefol, sef Agoriad ar y Bennod gyntaf o Ganiadau

Solomon ar fesnr Cerdd, Yngliyd a rliai Hynmau Ysprydol. O
waith. DafyddLewys, Grweinidog yr Efengyl.

Argrapliwyd yn y Mwythig gan Tho. Durston yn y flwyddyn 1740.'

Cyhoeddid y tri uchod yn un Uyfr, er bod gwyneb-ddalen i bob un
o bonynt.

8. 'Ateb y Parcbedig Mr. Wbitfield i Lytbyr Bugeiliaidd

diweddaf Esgob Llundain.

Pont-y-pwl. Argrapbwyd yn yr Argrapb-Wasg Newydd yn y
Flwyddyn mdccxl.'

9. Rbyw ' Lyfr gan John Lewis o'r Maesgwyn, 1740.'t

10. ' Pasc y Cbristion neu Wledd yr Efengyl, &c. Gan Tbo.

Doolittel, A.M. Wedi ei ymreigio gan T. B. yr bwn a cbwanegodd

cbwecb o Hynmau i'w canu a'r 61 derbyn y Cymmun.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, ac ar wertb yno gan Richard

Latbrop. 1740.'

[Y mae yn lied dJilys mai yr tin argraffiad yw hvm <1 ihif 3, d.f. 1739, gydag

argraffeb * R. Lathorp' yn lie argrafFcb * Thomas Durston.' Dywedir i'r ddau

gael eu 'ymreigio f a diau na fu dan argraffiad o'r un llyfr, ac yn yr un dref,

mor agos a hyn i'w gilydd.]

11. ' Diferyn Dewisol o Fel o'r Graig Crist : Neu Air Byrr o

Gyngor i Saint a Pbecbaduriaid. Wedi ei osod allan yn gyntaf yn

Saesonaeg : Ac yr awr bon wedi ei gyfieitbu i'r Gymraeg er Cymmortb

i'r Cyraru.

Poiit-y-pool: Argrapbwyd yn yr Argrapb-Wasg Newydd yn y
Flwyddyn MDCCXL.' 32 tudalen.

Awdwr y traethodyn poblogaidd bwn ydoedd

—

Y Parcb, Thomas Wilcox, yr bwn a anwyd yn Linden, yn sir

Rutland, yn 1022. Yr oedd yn weinidog cynnuUeidfa o Fcdyddwyr

Neillduol yn Three Cranes, Tooleij Street, Llundain, cyn y Cbwyldi-oad.

Gwelrhif 4. d.f. 1713.

t Yn ol cyfeiriad ato yn y ' Diddanwch Teuluaidd.'
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Bu yng npharchar Newgato ddwy nou dair g-waith, o blegid ei

anghycUTiU'tiad. Yr oedd yn ddyn o dymmer iariaidd a Chrwtouog-
ol, ac yu gyniinedrol yn ei fam. Bu farw Mai 17, 1687, yn 64
oed.*

12. * Llythyr Addysg Esgob Llundain at y Bobl o'i Esgobaeth

;

yn eu rhybuddio yn erbyn Claiar>vch o'rjiaill du; a zel danbaid nid

ar ol Gwybodaeth o'r ta arall, A Gyfieith>v^'d i'r Gymraeg gan

Thoophilus Evans Vicar Llangamarch.

A brintiwyd yn Nghaerloyw gan R. Raikes yn y Flwyddyn 1740.'

Llj^ryn yn erbyn Mr. Whitfield a'r Methodistiaid ydyw, ac

atebiad iddo a ro<ldwyd uchod.f Yr argrafiydd ydoedd yr hyglodus
Robert Raikes, Ysw., a enwogir yn ei gofiiidwriaetli fel sylfaenydd y
gyfundrefn o Ysgolion Sabbothol. Casglodd gyfoeth mawT, yr hwn a
ddefnyddiodd, jmg nghyd a'i bin a'i ddylanwad, mewn elusenau. Yr
oedd un Dr. Stock yn cydweithredu ag ef gyda sefydliad Ysgolion
Sabbothol. Ganwyd ef yn 1735, a bu farw yu 1811, yn 70 oed.

13. * A Further Account of the Progress of the Circulating Welsh

Charity Schools. In a letter to a Friend. By the Reverend ^Ir.

Jones, Minister of Llandowror, near Laughame, Carmarthenshire.

London Printed for J. Hutton, at the Bible and Sun without
Temple-Bar, mdccxl. [Price sir pence.]'

James Hutton ydoedd ar y cyntaf yn llyfrwertliydd, ac am flyn-

yddoedd yn ysgrifenydd i G}Tndeitlias y Morafiaid, ac yn pregethu
yn eu plith ; er hyny nid oedd ei elusenau yn cael eu cyfyngu i blaid,

a threuliodd y rhan ddiweddaf o'i oes yn teithio i wneuthur daioni.

Yr oedd iddo barch gan bob gradd. Bu farw yn Oxtend Cottage,

yn Surrey, Ebrill 25, 1795, yn 80 oed, a chladdwyd ef yng nghladdfa

y Morafiaid, yn Chelsea. J

14. % ' Canwyll y Cyrary, sef, Gwaith Mr. Rees Pri chard g)'nt

Ficcer Llanddyfri. Wedi ei Argmphu ynghyd yn Chwe Rhan, yn
llownach nag un Argraphiad a fu allan erioed o'r blaen, a chwedi ei

fanwl chwilio a'i ddiwygio yn ofalus o amryw Feiau a Chamgymmer-
iachvu anafus, gan J. H.'

Etc yn Seisonaeg fel hyn :

—

* The Divine Poems of Mr. Rees Prichard; Sometime Vicar of

Llandovery in Carmarthenshire. Yr Wythfed Argraphiad gyda
ychwanegiadau helaeth.

* Crostry's History of the Baptists, voi. iii. p. 161 ; Wikon's Dissenting
Churches; vol. iii. p. 22(3.

t Rhif S.

:J:
Timperley's Dictionary.
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Argraphwyd yn j Mwythig gan Richard Lathorp. Lie j gellir

cael Printio pob math ar Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryw Lyfrau Cymraeg a Saesonaeg.'

Gelwir hwn yr wythfed argraffiad ; ond ni chafwyd eto ond saith o
honynt.*

15. ' Hyfforddwr at Orseddfainc y Gras : neu, Ail ran o'r Alwad
at Orseddfainc y Gras. Yn dyscn Ym mha fodd i nesan at Ddnw,
ac i ymbil ag ef yn ei Eirjeu ei hun ; megis ag y gallo'r Pechadnrjaid

mwyaf, a geisio, gael Gras Dnw a Thrugaredd, trwy'r Arglwydd

Jesu, i Fywyd tragywyddol. Yn Cynnwys Matter a Threfn, ac

amryw Gyfarwyddiadau ynghylch y Ddyledswydd o Weddi, ac Ym-
adroddjon perthynasol i'w harferu ym mhob rhan o honi ; wedi eu

casgln allan o'r Ysgrythnr Lan. Gan Weinidog o Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn Llundain yn y Flwyddyn mdccxl.'

Yr awdwr ydoedd ficar Llanddowror. Y mae Ixviii o dndalenan,
yn cynnwys ' Y Rhagdraethawd ; nen Lythyr yr Awdwr at bawb
o'i Gydgenedl, yr Anwyl Gymry, &c, yn cynnwys Cymhelliad a
Chyfarwydd-deb i Weddio ar Dduw;' a chorff y gwaith yn 172 tu-

dalen, oil yn 240 o dndalenan 12plyg llydan.

16. ' Llythyr oddiwrth y Parchedig George Whitfield, At
Societies nen Gymdeithasan Crefyddol, a osodwyd yn ddiweddar ar

droed mewn amryw Leoedd yngNghymm a Lloeger. A ysgrifenwyd

yn y Llong a elwir EHzabeth, Capt. Stephenson, yn rhwym o

Lundain i Philadelphia.

Pont-y-pool: Argraphwyd yn yr Argraph-Wasg Newydd yn y
Flwyddyn mdccxl.'

17. 'DichelHon Satan, sefPregetha Bregethwyd yn Eglwys St.

Helen Fawr, yn Llundain. Gan y Parchedig ar Enwog George
Whitfield, A.B. o Golledge nen le Cynullfa Penfro yn Rhydychen.

A Gyfienthwyd gan wr Eglwysig E. W.

Argraphwyd yn y Mwythig gan R. Lathorp, tros Lewis Williams.'

18. * Llwybur. Hyffordd i'r Cymm Ti a Channan nefol tr^vy ym-

arfenid ar moddion trwy ras a ffydd Ynghrist. Y mae Llyfur wedi

ei ossod allan yn 3 Rhan. Yn Gyntaf, Ychydig o Hymneu ar amryw
achosion gan rai o weinidogion Eglwys Loeger ag eraill. Ag yn Ail,

Agoriad eglur ar y Ganiadau Solomon o Avaith y parchedig Mr. Tho.

Baddy g\\Tinidog'r Efengyl yn Sir Ddinbach. Ag yn Drydydd, y
mae ychydig rheolau'r ymcynhyllfa wythnosol sy mewn rai maneu

* rjwel rhif 1, d.f. 1G40 ; rhif 2, d.f. 1670 ; rhif 1, tl.f. 1C81 ; rliif 12, d.f.

1721 ; rhif G, d.f. 1725 ; a liwn yma.
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pighymru ac yn amal kwn y Lloogr newydd ac a mewn amryw
wledynd o'n amgylch er mwyn cynyddu mown gras a g^ylx)daeth o

Crist ac o honynt en hynain.

Argrapliwyd yn y Mwythig gan R. Lathorp, tro Evan ab Rhys.
MDCCXL.'

Y mac hwn yn un o'r llyfmu mwyaf gwallus ei argraffwaith o boll

hen lyfrau yr oes bono.

1741.

1. 'Ym Ddiddan rhwng Rhobin Criwso a Bardd y Cwsg amy
blyiiyddau dros Byth.'

Matb o Almanac ydyw, am y flwyddyn 1741. Y mae yn ei

ddeclircu fath o gyfarchiad ar gdn, wedi ei argraffu yn wallus, fel yn
vnr y mae yr lioll lyfryn. Dyma siampl o ddau bennill :

—

' mi a ysgrifenais byn yn eon
rhyd m ynyddau a bryniau g^verddon,

Ai brentio ymhon byda son am dano
a mofyn tyn am Robin Criwso.

BARDD.

ffarwel Rhobin Criwso y leni

mi af* etto yr ogo y gyscn,

Os bydclaf byw y flwyddyn nesaf
mi wnaf fw-j o 80 am danaf.*

Hyny yw

:

Mi a ysgrifenais hyn yn eon,

'R hyd mynyddau a bryniau Gwerddon
;

A'i brintio jTn Mon—bydd son am dajio,

A 'mofyn tyn am Robin Criwso.

T BARDD.

Ffanvel, Rhobin Criwso, eleni

;

Mi af eto i'r ogo' i gysgu :

Os byddaf byw y flwyddyn nesaf,

Mi wnaf fwy o son am danaf

.

Dyma y prawf y crybwyllwyd am dano o'r blaen o fod gvnBg ar-

grafiu ym Mon cyn yr nn a fa ym Modedeyrn.*

2. 'Hymnau Dnwiol, Buddiol i'w dysgn, a'i canu gan bawb o

fiyddlon Blant Sion ; i'w diddanu ar y ffordd yrrih ymdaith tna'r

Wlad nefol. Col. iii. 16.

* Gwel rhif 6, d.f. 1735, lie y ecir hanes helaethach am h6no.

49
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Pont-y-pool : Argraphwyd yn yr Argraph-Wasg Newydd yn y
Flwyddyn MDCCXLI.'

Y mae dwy ran, a rhagddalen i bob un.

3. *Hyinnau Duwiol. O Gasgliad Gwyr Eglwysig M. J. ac

E. W.

Argrapliwyd ym Mhont-y-pool, gan S. Mason.'

4. ' An Address to the Charitable and "Well-Disposed, In Behalf

of the Poor in the Principality of Wales,

London : Printed for James Hutton, at the Bible and Snn, without
Temple-Bar, mdccxli.'

Anerchiad y Parch. Gr. Jones, Llanddowror, dros gael argraffiad o
Feiblau a Llyfrau Gweddi Gyffredin i'r Cymry, ydyw.

5. % ' Tair o Farnodan, nen Alarnadau Godidog, mewn Coffadwr-

iaeth i'r Parchedig a tra duwiol wr Bonheddig Mr. William Steward,

yr hwn a ddiweddodd ei yrfa o fewn Plwyf Ciwjob yn agos i Dref'r

GelH, o fewn Shir Frecheiniog y 22 o Fis Hydref 1740.'

Yr oedd ef yn bregethwr selog ar ddechreuad Methodistiaeth.

6. ' Y Catecism ; Sef yw hyny, Athrawiaeth i'w dysgu gan bob
Plentyn cyn ei ddwyn i'w gonffirmio gan yr Esgob. Gyd ag Ysgry-
thurol Testynau perthynasol.

Argraphwyd yn Llundain yn y Flwyddyn m,dcc,xli.'

7. ' Catechism y Bedyddwyr : neu Gyfarwyddyd byr yn Egwyddor-

ion y Grefydd Grist'nogol. Yn gyttynol a'r Gyffes Ffydd a ossodwyd

allan gan Henuriaid a Brodyr o anu'iw Gynlleidfaoedd o Gristnogion

(wedi eu bedyddio ar broffes o'i Ffydd) yn Llundain ar Wlad
;
yn

arddel yr Athrawiaeth o Etholedigaeth Bersonol, a Pharhaed hyd y
Diwedd.

Pont-y-pool: AVgraphwyd yn yr Argraph-Wasg Newydd, yn y
Flwyddyn, 1741.' [16plyg: 36 tudalen.]

8. ' The Weekly History : or. An Account of the most Remarkable

Particulars relating to the Present Progress of the Gospel.

London : Printed by J. Lewis in Bartholomew-Close, near West
Smithfield. [Price One Penny.]'

Papyrau wythnosol oeddynt, o ddwy ddalen unplyg, yn cynnwys
llythyrau oddi wi-tli Aveinidogion, ac ereill, ag oedd ganddynt law yn
y diwygiad Methodistaidd yn yr oes bono, yng Ngliymi-u a Lloegr.

Y mae y rhan fwyaf yn cynnwys llythyrau oddi wrth, ac at

Howel Harris a George Whitfield, yn.rhoi hanes eu teithiau, eu
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tmllodan, a'li Ihvydiluuit. Dechreuwjd ea cyhoeddi tuxi'r 9fed o

Kl)rill, 1740;canys dyiiia o'ln binen y rhifyn 44, am ' Saturnday,

Feb, G, 1741-42 ' (yi- liyn oedd Chwefror Ged, 1742, >ii ol y cyfrif

iiewydtl), a rhifynau 47, 50, 53, 54, 55. Pa Siiwl rhifyn gyda byny
a ddiiotb allan, ni all yr ysgrifenydd benderfyim ; ond y mao yn
debyg na tldaetli llawer, c-anys newidiwyd y Huri" i rifynau l)ychan.*

Cynnwysent helyd yn en diwedd liysbysiadau am lyfrau, a cbyhoedd-

iadtiu gan Mr. Whitfield, ac ereill yn yr oes bono, ag a dybid yii

fuddiol i'w lledaenu ym uiblitb y dyelnveledigion, er eu Ik-Kad ys-

brydol. Yn wir, math o bapyi*au newyddion crefyddol ocddynt.

Yniddengys mai John Lewis oedd yr anturiaethwr, a'i fod yntau yu
* un o bonynt,* eanys gelwir ef ' df^r brother Leivis ' (anwyl frawd
Lewis) yn rbai o'r llythpiiu ; ac y mae rliai yn gyfeiriedig ato ef.

Y'r ydy.s yn tybio mai Cymro o gymmydogaeth Llanfair ym Muallt

ydoedd. Y nuie yn briodol syhW mai ym mhlith y dosbarth Calfin-

aidd o'r diwygwyr Methodistaidd yr oedd y papyi'au li^ai yn cjiel en
taenn. Y maent yn werthtawr iawn i hynafiaetliydd Methodistaidd
Cymreig. Byddai rhestr gyfla\\Ti o honyiit yn djysor gwertlifa\NT,

gan fod yn anhawdd iawn eu cael oil. Y maent yn perthyim cym-
maint i Gymm ag i neb arall, os nid mwy.

9. * Hyffordd^^'r,' &c. [Rhan laf o Gatecism G. Jcmos, Llan-

ddo\^Tor.]

Llundain.f

10. % * Cynnygiad A mean Gostyngedig tua g at yi* Adfywiad o

Grefydd Ymarferedig ym Mhlith cristianogion, Mewn Anerchiad

Dyfrifol at lJrotiess^^7r Grefydd. Gan I. Watts. D.D. Ac a

Gyfieithwyd i'r Gymraeg allan o'r Ail Argraphiad yn Saesoneg or

Lleshad ii* Cymrn.

Argi-aphedig yn y MN\ythig gan Tho. Durston.'

Isaac Watts, D.D., ydoedd fab i Isaac Watts, ysgolfeistr yn Sontli-

ampton, ac a anwyd yn y dref bono yn 1674. Yr oedd y tad yn nn
o'r AnghydtFiirfwYT, ac wedi dyoddef anghyfleusderan a cholledion,

a hyd yn nod carchariad, o blegid hpiy. Wedi i'r mab fi,iic\ elfenau
ei tldysgeidiaeth gan ei dad, efe a n)tldwyd dan ofal y^weinidojj; enwog
yn Llundain, y Parch. T. liuwe, ag ydoe<ld yn cadw athrofa. He y
gwnaeth gynnydd canmoladwy. Ei orchwyl gweinidogaethol cyntaf
oedd bod yn pipelwr teuluaidd i Syr John Hartopp, o Stoke New-
ington, ac yn athniw i'w fab

;
yna yn l(»i>8, dewi.swyd ef yn gyd-

lafiirwr a'r Dr. Isjiac Chauncy, gweinidogy gynnulleidfa YmneilKluol
jnn ^lark Lane, Llundain, ac yu ddilynydd iddo weili ei farwolaeth,

Ond darfu i afiechyd y Doctor luddias iddo barhau ; ac yn ei waeledd
cafodd ei wahodd i denlu Syr Thomas Abney, lie y bu hyd ei fi\rw-

olaeth, ybsaid 30 o flynyddoedd, yv hyn agymmerodd le yn 174^, yn

^
• Gwel rhif 8, d.f. 1743.

t Lbjthyr Mr. B. DaWes, Ysgolfeistr.
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74 oed. Ysgrifenodd lawer, a chylioeddwyd ei weithiau wedi ei

farwolaeth jn chwe' chyfrol 4plyg, a dwy ar bymtlieg 8plyg.* Heb
law y rhanau o'i waith a enwir yn y gwaitli hwn, cyhoeddwyd "hefyd

yn neckreu y ganrif lion ei bregethau ar ' Angeu a Nefoedd,' ac yn
ddiweddarach ei ' Y Byd a Ddaw,' a'i ' Hymnan i Blant.'

11. 'A Collection of Welsh Travels and Memories of Wales.

London. 1741.'

Ail argraffiad yw hwn, gyda pbetban ereill o ' Wallogi^apliia ' y
flwyddyn 1682.t

12. ' Deonglydd yr Ysgrytlinrau Tnac at Eglurhan ac amddiffyn

amryw Leoedd o'r Ysgrythnr Lan, Y Rhai a wyrdroir gan Haereticc-

iaid er mwyn cynnal i fynu en Haeresian an Camsoniadan. Y Rhan
Gyntaf

Printiwyd yn y Flwyddyn, 1741.'

Cynnwys y llyfr bwn xvi. o dndalenan o Ragymadrodd, a'r llyfr ei

bnn yn 144 tndalen. Y mae ' Diwedd y Rhan Gryntaf ' ar ei ddiwedd,

er na welwyd eto yr ail ran. Ei awdwr ydoedd y Parch. Simon
Thomas, gynt o'r Cilgwyn a Chaeronen, ac wedi hyny o Henfibrdd,

lie yr ydoedd yn argraffii ei lyfran, yn ei dy ei hun.

13. ' Catecism y Gymmanfa : Gyd ag Agoriadau : l!^en y Catecism

Byrraf, yr hwn a dynnwyd i fynn gan y Gymmanfa o Ddiiinyddion

yn Westminster. Gyd ag Eglni^had byrr ar y Geirian dyrys ynddo,

erHyfforddi Dynion Jenaingc, Gan I. Watts, D.D. Ac a Gyfiaeth-

wyd i'r G^ymraeg o'r Trydydd Argraphiad yn y Saesonaeg, gan J.

Evans.

Argraphwyd yn Llnndain, gan Joan Wilson, tan Lun Pen y Twrc
yn Heol Eglwys-Gras. mdccxli.' [IGplyg: 46 tndalen.]

14. ^ ' The several hnmble Petitions of Prynne, Bnrton, and

Bastwick, to the House of Commons, also the Petition of Calvin

Bruen and friends of North Wales and the City of Chester. 1741.'

Llyfr 4plyg a argraffwyd yn gyfrinachol.J

1742.

1. *Rhai Hymnau Dnwiol o waith Edmund Williams. Yv Invu

oedd wr Eglwysig. A lewyrchodd yn hynod dros aniser, Ond a fu

farw ym Mlodau ei ddyddiau pan oedd o amgylch 25 Oed. Gosodir

i lawr ymma hefyd, Ymddiddanion ynghylch dawnsio, A Rhai o'i

* W. Jones's Christian Biography.

t Ritson'a Memoii's of the Celts,

Z Hotten's Ccttaloyw.
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hiriau (iiwiMldiit; Ar ei gldf-wely An-au, « r llesluied i'r Byw, jn en-

wedig ir leuuingc. Psm. xxxvii. 37.

Printiedig yn Bristol gan F. Farley, 1742.'

2. t ' Rheolau Oymdeithas Qrefyddol.'

Yr ocdd yn y C}'fnod hwn nmryAV ofTeiriaid duwiol ac « Id

yn sir Fyiiwy, yu cefhogi y diwygiad Mctliodistaidd. Yr ya
cynnal cymdeithawiu crelyddol ; ac yniddengys mai i reolciddio y
cytVyw gymdeitliasiiu y ft'ui-fi>vyd y rheoiau uchod.

3. •jf'Hymnau Duwiol, gan Howel Harris, Morgan Jones,

Daniel Rowland, a Herbert Jenkins, ac ereill.*

Yr liymnau a gyfansodd^v'yd, fel y * Rhcolau,' at wasanaetliy cym-
deithasau crefyddol a flurfid yn yr amser hwnw gan yr offeiriaid, ac

ereill, ag oedd yn cymnieryd rlian lafurus yn y diwygiad Metbodist-

aidd, cyn bod ncmawr eto i'w cacl yn gyiaddas i'r cyfryw gylarfod-

ydd, o ba mi y nodwyd amrai lyfryiiau yn y gvvaith luvn.*

Ef allai y byddai yn briodal crybwyll yma am y gw^ da hyn bob
yn nn, gan y daw enwau rliai o lionynt ger bron eto.

Howel Harris a anwyd yn Nhretecca, ger Talgartb, yn sir Frycli-

einiog, yn 171'>.t Cafodd ysgol gartreful hyd nes ydoeddyn 19 oed,

pryd yr aeth i Rydychain, gyda bwriad i ymgymliwyso i'r weinidogaeth
yn yr Eglwyf Scfydledig; ond nid arosodd yao yn hwy nag un
tynunor ncu derm. Pan geisiodd gael ei dderbyn i'r weinidogaeth
trwy ordeiniad, ni Iwyddodd. Yna troes allan i bregethu yn deitliiol,

megys yr oedd Whit field a Wesley yn Lloegi*, ond heb gyssylltiad a'u

gilydd, hyd nes iddynt glywed am eu gilydd. Yn 1752, ymneilldu-

odd mewn rhan oddi wrth y lleill o'r Methodistiaid, trwy adeiladu

math o goleg neu nawdd-dy,;{: me^^^^ rhan trwy ei draul ei Imn, ac
m,ewn rhan trwy roddion ei gyfeillion, lie y derbyniai ato ei gefaog-
wyr o bob parth o'r wlad, llawer o ba rai a werthent eu heiddo
cartrefol, ac a ddeuent yno, gan fvNTw eu cyfoeth i'r diysorfa gy-
ffredin. Ac yntau a brynai, neu a gymmerai am ardreth, dydtlpiod
yn y gymmydogaeth, y rhai a drinid ganddynt fel un teulu, gaa

• Gwcl hefyd rif 2 a 3, d.f. 1741 ; a rhif 1 a 2, d.f. 1742.

+ [Yn hanes ci fywjil a ysgrifenwyd gan<hlo ef ei hun, yr hwn a gyhoeddx^-yd
t y 'Brief Account of the Life of Howell Harris, Esq./ argraffedig yn

Jhrefecca yn y i\. 1791, dywetl ef mai ar y 2:{y(l«l o lonawr, 1714, y ganed ef ;

a'i eiriau ytlynt ~* I was Inmi at Trfirriut, in the Parish of Talijurth, in the
County of Jilt con, on Jdnunri/ '2'M. 1714.' Vywed h'nin>ifi<m Cijinnt, yr uu
fath .I'n hawtlwr uchtwl, mai vn 1713 y ganed ef ; ond dilys fml hyny \ n .un-

ryfusetld, oui chyfrifir fod y nwyddyn yn dochreu ym mia Mawrth.]

t [Tehycach i /o/iarA/07 na dim arall ; ac >ti y golygiad hwnw }t f.ny.ii.u
Bardd blasbcr Pant y Celyu ar y sefydliatl :

—

' Pam y treuliaist dy holl d«lyddiau
I wneyd rhyw fonachh»g fawr,

Pan y tyutxld Harri frenin

Fwy na mil o'r rhai'n i lawr ?'

Martmad Hot'd limit*: 1773.]

Si
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wertlm j cynnyrch ; a liofjd yr oedd ganddo weithfa wlan a lliii, j
rliai a weitliient en hunain, gan wneyd marclinadyddiaeth o lionynt, er

elw i'r cyfan. Pai-liaodd y sefydliad yn llwyddiannus i raddau, hyd
ddiwedd oes Mr. Harris. Yn 1759, efe a gymmerodd raglawiaeth
ym milwriaeth wirfoddol sir Fryclieiniog ; a chyfododd filwyr o blith

ei gyfeillion, ac aeth allan ei hun yn gadben arnynt, er gwrth^vyiiebu
ymosodiad bygytbiedig ar y deyi-nas. Bu farw Gorph. 28, 1773, yn
60 oed ; a gadawodd yn ei ewyllys ei hoU eiddo i gynnal y sefydliad

dros bytb ; ond o ddiS'yg meddwl grymus i flaenori a llywodraethu,

gwywodd y sefydbad o radd i radd, fel ag yr oedd marwolaeth yn
lleihau ' y tenlu.' O'r diwedd, gAvnaeth y Trefnyddion Calfinaidd

gytnndeb a'r gweddill, i'w drosglwyddo trwy weithred gyfreithiol

reolaidd i'r cyfundeb hwnw, er ei sefydln yn goleg athrofaol i roddi

dysgeidiaetb ieithyddol i'w pregethwyi* ieuainc*

MoKGAN Jones ydoedd gyngbor^vr grymus ym mhlitb y Methodist-

iaid cyntaf, yng nghymmydogaetb Pont y Pwl, yn sir Fynwy, ac

oedd befyd yn arolygAVT di^os y rban bono o'r wlad, o dan y Parcb.

Jolm Powel, yr bwn ydoedd weinidog yn yr Eglwys Sefydledig.

Cafodd ei alw wedi byny gan gynnulleidfa o Ymneillduwyr yn sir

FynAvy, i fod yn weinidog iddynt, i ba i^i y gweinidogaetbodd yn
benaf dros flynyddoedd diweddaf ei oes.f

Daniel Rowlands;]: ydoedd fab i'r Parcb. Daniel Rowland, gweinid-

og plwyfau Llancwnlle a Llangeitbo, yn sir Aberteifi, ac a anwyd ym
Mbant y Bendy, yn y plwyf cyntaf, yn 1713. Cafodd ei ddysgeid-

iaetb yn Ysgol Ramadegol Henffordd, ac ordeiniwyd ef yn 20 oed,

yn gurad y ddan blwyf ucbod ; ac ym mben amser cafodd gniradiaetb

Landdewi Brefi, yn yi' un gymmydogaetb. Wedi bod yn g^vasanaetbu

y ddan blwyf blaenaf yn agos i 30 mlynedd am y tjil bycban o lOp.,

efe, tna'r fl. 1763, a ddifreintiwyd o'r cwbl gan yr esgob, o blegid ei

afreolaetb deitbiol Fetbodistaidd. Parbaodd mewn cyssylltiad a'r

Metbodistiaid byd ddiwedd ei oes; ond yr oedd yn cartrefu

yn Llangeitbo, lie yr adeiladwyd iddo gapel mawr, ac yno y gwein-

yddai yr ordinbadau, yn ol trefn yr Eglwys Sefydledig, i'r cannoedd

a gyrcbent yno yn fisol o bob partb o'r wlad, ac yn flynyddol i'r

Gymdeitbasfa fawr. Bu farw Hydref 16, 1790, yn 77 oed. Bu
ganddo ryw ran mewn peri i amrai lyfrau ddyfod allan yn Gymraeg

;

a cbyboQddwyd tua dwsin o'i Bregetbau yn Gymraeg, a cbytieitbiad

Scisonig o ryw wytb o bonynt, fel y gwelir yn y gvvaitb bwn.§ Ai--

graffwyd y deuddeg yng nghyd gan S. WilUams, yn Aberyst^^^tb, yn
1814.

Hkubert Jenkixs a ymunodd a'r Metbodistiaid ar gyffiniau siroedd

Myuwy a Morganwg, yn neclu'euad eu sefydbad yn y cymmydog-

* Life of Harrin ; Jones's History of Breconshire ; Malkiu's South Wales;

Hughes, Metfiodistineth Cymru; a Williams's Eminent Welshmen.

t Methodistiaeth Ci/mru, oyf. i. t. 1G5, 489.

X [Itowland (nid liowlaiids) yr ysgrifeiiai efo ei gyfenw ; ac felly y inae ar y
Uyfrau a gyhoecUlwyd ganildo : ond yr ydys weithian, er byny, wedi ei ystry-

dcbu yn Jloivlands ; ac felly, mae yn dobyg, y rhaid iddo aros.J

§ Coffhdd am y Parch. D. Rowlands, gan y Parch. John Owen ; MtthotUst-

iaeth Cymru, gun Hughes, cyf. i. t. 60, &c. ; Williams's Eminent Welshmen.
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aotliau hyny. Cat'odd wedi hyuy ddys^eidiaot h yii;; ^ r

Arj^lwyddfs Hiintiiip^don, yn Nlirffocca. liw lu'fvd yn cy la

a*r ddau Wesley, ae yn un o aelo<lan eu C\ 1. Wedi liyiiy,

bu yn gwiusanaetliu capel Mr. NYhitlield, ym Is, LIuiidain, a
chapel yr Arglwyddcs liuntinplon, yn Eoseter. A plian a<leiladodd

lii ei clinpol ^'n Lewis, ger Llnnduin, sef'ydlw yd ef yno ; a chan y
mynai \ i yno yn wastadol, a ])od liyny ynrj nf^wrtliwyneh i

fwriad \ -t'S bono, yn ol fel }T awdunlodasid i'w hynuldir-

iedohvyr, bu gorfixl i Mr. Jenkins encilio. Wedi liyny derbyniodd
alwad i wasunaetliu cviiiiiiileldfii o Aiiuihviiw \ r \m r]i\ \v It* vn
Lloegr.*

4. * Welsii Piety Continuetl: or, A Further Accuuut oi' ihe Circu-

lating Welsh Charity Schools, from Aui^ust 1740, to August 1741.

lu a Letter to a Friend.

London : Printed by ^I. DowTiing, in Bai*tholomew-Close.

MDCXLII.'

5. ' Welsb Piety Continued : or, A Further Account of the Welsb

Charity Scbools, from September 1741, to September 1742. In a

Letter to a Friend.

London : Printed bv ^f. DowniiiL', in Paflioloniew-ndso,

MDi'CXLIi

6. * History of Britain, till the Death of Cadwaljuh*, with Lhuyd's

Breviary. 1742.' Folio.

7. ' Ancient British Music, or a Collection of Tunes never before

publLshed, which are retained by the Cambro Briton.«?, &c. Part i.

By John Parry.'

Yr oedd John Parry yn enedigol o Riwalwn, vn sir Ddinbych.
Gehvid ef Parry Ddall, am ei fod yii amddifad o'r synwyr hwnw. Yr
oedd yn delvnwr teuluaidd i Svr Watkin W. W\ nn. n W\ imstuy.

Bu farw Hydref 7, 1782.

8. ^ *A Collecticm of \\ (.Ji^li, Kngli.sli, and :^colch Aii\s, with
Variations. Part ii. By John Parry. 'f

0. 'The Arrainian Heresy and the (Commonly call'd) New
^Method; Compar'd And the Foundation of these two Schemes
Consider'd and E.vamin'd.

Printed in the year, 1742.'

Cynnwys v. a 202 o dudalenau 12plyg bychan. Y mae yr awdwr
vn gwrthwynebu Arminiaeth, Pelagiaeth, a'r hvn a i ilw v ' X. u-

Alethod,' se'f cyfundrefn y Parch. R. Baxtei

* Evungelical Be<jistei' ; Memoir of the Couniess oj ituniinjit'm^ l^JO, p. 1'4'J,

&c.; Mtthuiligtiaeth Cymrn, cyf. 1. 163.

t Gwel rhif 7 uchod.
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10. ^ ' Remarks upon a Small Treatise Entitl'd The Beauty of

Holiness in Book of Common Prayer.*

Cynnwys 199 ttidalen 12plyg. Awdwr y ddan ydoedd y Parcli.

Simon Thomas ; canys dywed nodyn ysgrifenedig yn Seisoneg gan hen
law yn gyssylltedig a chyfrol o dri o'i weithiau (rhif 12, 1741, a'r ddan
nchod) fel hyn :

—
' Fob un o'r rhai hyn a ysgrifenwyd gan Mr.

Simon Thomas, Gweinidog Ymneilldnol, yr hwn a an-vvyd yn y Cil-

gwyn yn sir Aberteifi, ond a fii yn cyfanneddn lawer o flynyddoedd
yn Henffordd, ac yno y diweddodd ei yrfa.' Gwaith y Dr. Biss,

esgob Henffordd, yw y * Beauty of Holiness,' a chafodd ei gyfieithu

i'r Gymraeg.*

1743.

1. * Drych Difinyddiaeth : neu Hyfforddiad i Wybodaeth jachusol

o Egwyddorion a Dyledswyddau Crefyddol: Sef, Holiadau ac

Attebion Ysgrythyrol ynghylch yr Athrawiaeth a gynhwysir yng
Nghatecism yr Eglwys. Angenrheidiol i'w dysgu gan Hen a

leuaingc. Yn Bum Ehan. G-an Weinidog o Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn Llundain gan John Olfir ym Martholomy Clos,

gerllaw Smithfield Gorllewinol, yn y Flwyddyn MDCcxxni.'

Y gweinidog hwn ydoedd y Parch. G. Jones, Llanddowror.

2. * Traethawd ar Farw i'r Ddeddf, a Byw i Dduw. Ym mha
un yr amlygir yn helaeth, y Modd y mae'r Yspryd Glan yn dwyu
yr Enaid o'r Cyfammod o Weithredoedd, i'r Cyfammod o Has. O'r

Hunan i Grist. At ba un y chwanegwyd Chwech o Hymnau
buddjol, ar amryw ystyriaethau. Waith y Parchedig Mr.

Daniel Eowland.

Argraphwyd yn Bristol, gan Felix Farley, yn y FlwyddjTi 1743.'

3. * Llythyr o Annerch Difrifol a charedig, oddiwrth Weinidog yn

y Wlad at ei Blwyfolion. Yn Cynwys i. Gyffredinawl a neilltuol

Ddosparthiadau yn tuedddu at fywiogi gwir deimlad o Grefydd ac

ymarfer o Grist'nogrwydd. ii. Ymgais owyllysgar i adferu Crefj^dd

Deuluawl : ynghyd d ffui*f eglur o Ddefosiwn o Deuluoedd, wedi ei

chwanegu ag Yspysiadau ac Athrawia^thau eraill angenrheidiol

ynghylch Gweddi, Y cyfan gwedi ei Gyfaddasu at Synhw^^rau y
cyffredin Bobl. Gwedi ei gyfieithu or Saes'naeg, gan J. Jones,

Gweinidog Plwyf Llangynog, yn y Flwyddyn 1742.

Argraphwyd gan Tho. Durston Gwerthwr Llyfrau yn y Mwythig
1743.' [spiygO

Bu y Parch. J. Jones yn Llangynog o'r fl. 1720 hyd 1744, pryd

y bu farw hyd y gwyddys.
• Gwel rhif 3, d.f. 1722.
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4. ' Llyfr G wetldi Gyffredin, &c.

Argi"Jii)]ie(liir yn j Mwy thig, ac ar Worth yno pan Thomas Durston,

Gwerthwr Llytniu, 174J1*

6. *A Compleat and Impartial History of Ancient Britons. From

the Earliest Account of Time to the End of King Henry viii, &c.

By John Owen, Rector of Pickworth in Lincolm^hire.

London, Printed for the Author 1743.*

Y mae y g^'aith hwn yn ddwy neu ychwaneg o gyfrolau, ac yn
cynn-wys Uawer o gerfluniau.

G. *Crynodeb y Salman Can: sef, rhai Salmau Detholedig yn

gyfain, a'r Rhannau mwyaf buddjol ac eglur eu Hystyriaeth, o

Salmau ereill, achynhnlliado Adnodauperthynoli'wgilyddaramryw

Destynau, gyd a'r Ystyr o honunt, yn fyr, o flaen pob Salm, &c.

Argraphwyd yn Llundain yn y Flwyddyn mdccxliil*

7. ^ * Catecism o'r Ysgrythyr, yn nhrefn Gwyr y Gymmanfa. A
'sgrifenwyd yn Sais'neg, Gany Parch. Matthew Henry, Gweinidog

yr Efengyl. Yn Gymraeg, i ddangos i'r Cymro uniaith i. Y pethau

a ddylai efe ei Credu. ii. Y Dyledswyddau a ddylai efe ei cyflawni

tu ag at Dduw a Dynion. iii. Y Cyfryngau neu'r Moddion, a ddylai

efe ei Harfer. iv. Y Pethau a ddylai ei Gofyn gan Dduw mown
Gwoddi, a hynny allan o Air Cyssegr-lan Duw ei bun. Wedi ei

gyfieithu gan Jago ab Dewi.

Yr ail Argraphiad.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan J. Ross, Evan Evans,
yn Aberhonddu, a Daniel Evans, yn Abertawe. Pris Swllt heb ei

rwymo.'

Yr oedd h\\'n yn wir y trydydd argraffiad o g^vbl, ond yr ail o
gyfioithiad lago ab Dewi ; canys y Parch. Jenkin Evans oedd cyf-

ieithydd y cyntaf.*

s. * An Account of the most remarkable particulars relating to

present progress of the Gospel.

London : Printed and Sold by John Lewis, in Bartholomew-Close,
neai' West Smitlifield. mdccxi.iii.'

Daeth yr nohod allan yn rhifynau bychain wedi iV Wcclchj Hisiory

beidio^t Ni iedrais gael allan pa sawl rhifyn a ddaeth o honynt
; y

mae jv un sydd wrth fy Haw yn * Number 2, vol. ii.,* a*r llythyr

Gwel rhif 2, d.f. 1708 ; rhif 6, d.f. 1717 : ahwnnchod.

t Gwel rhif 8, d.f. 1741.
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cjntaf oddi wrtli * Brother Thos. James (an exhorter in Wales) to the

Bev. Mr. Whitfield:

9. ' The Miraculous Increase of Jacob's Flock opened and applied,

From Genesis xxx. 25, to the End. By S. 0. Cradoc. And Pub-

lished by Edmund Jones, Minister of the Gospel in Wales.

London : Printed for J. Oswal. at the Rose and Crown in the
Poultry, MDCCXLiii.'

Solomon Owen Cradoc ydoedd ffugenw a roddai Edmund
Jones, gweinidog Ebenezer, ger Pont y Pwl, wrth rai o'i weithiau,
gan addef ei hunan yn gyhoeddwr yn unig o'r cyfryw lyfrau, er mai
efe ydoedd yr awdwr hefyd, am yr hwn y mae y lie hwn y cymhwysaf
i roddi ychydig gofion, gan y cyfarfyddir a'i enw yn fynych o hyn
allan. Gan hyny,
Edmund Jones ydoedd fab i John Lewis a Catherin Morgan, o Ben-

llwyn, ym mhlwyf Aberystruth, sir Fynwy, ac a anwyd Ebrill laf,

1702. Ymunodd a'r gynnulleidfa neu eglwys o Annibynwyr ym
Mhenmain ac Abertilerwy, yn 1721. Ymsefydlodd fel gweinidog yn
Ebenezer, Pont y Pwl, yn 1740, lie y bu yn llafurus a selog iawn yn
cyflawnu ei weinidogaeth, gyda llawer o hynodrwydd, a chryn lawer
o ofergoeledd, hyd ddiwedd ei oes. Yr oedd ei ddywediadau a'i sylw-

adau mor hynod ar ddynion a phethau, fel ag yr adnabyddid ef wrth
yr enw ' Yr Hen Brophwyd.' Ysgrifenodd gryn lawer o fan lyfrau

yn y ddwy iaith, a gadawodd lawer ar ei ol mewn llawysgrifen, a
rhai o honynt wedi eu hollol barotoi i'r wasg, yn neillduol dwy gyfrol

o'i *Ardd Lysiau' wedi ei hysbrydoH, ar ganiad, yn yr iaith

Seisonaeg. Bu farw yn 1793, yn 91 oed.

1744.

1. *Y Rhyfel Ysprydawl, a wnaethpwyd gan Shaddai ar Diabolus

;

Er ennill yn 61 Fam-ddinas Byd : Neu golli ac ennill di^achefn Dref

Mansoul. Gan John Bunyan, Awdwr Taith y Pererin, y Gynta

a'r Ail Ran.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Richard Lathorp, He y gellii* cael

Printio pob math o Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryw Lyfrau Cymraeg a Saesnaeg, 1744.'

Mae y rhagymadrodd gan *D1. Rowland,' yn dangos mai y Parch.

Daniel Rowlands, Llangeitho, a'i golygodd, os nad a'i cyfieithodd.

Yr oedd Richard Lathorp, yr argraffydd, yn deilliaw o deulu o'r enw
liwn ag oeddynt yn Anghydffurfwyi*. Bu un John Lathorp yn
woinidog yn Lhmdain wedi iun Mr. Jacob fyned i Virginia yn 1()24.*

Argraffwyd y llyfr liwn hefyd gan W. Williams, ym Merthyr Tydfil,

yn 1813.

• Palmer's Calamy^e Nonconformist Memorial.
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2. ^ 'Patrwm y Gwir Grwtioii : lu u DcHlyniatl Icku Grist. A
*8crifenwyd Rjnita yn Lladiii gan Thomas a Kenipis. Gwedi ei

Gyfieithu'n Gymraeg ere talm o Amser, yn ol Editiwn yr Awdur,

Gau H. O. Gwenydog yii Mon Esq.

Mwythig Argniphedig gan Tho. Dnreton.*

Yr oedd hwn yn bummed argraffiad.* Sylwyd oV blaen fod enw
y cyfieithydd wedi ei roddi mewn dull trw'sgl iawn—weithiau * H. O.
Gwenydoc,* pryd arall ' H. O. Gwenydeg,' yr hyn a ar\\'einia i dybio

mai * Gwcinidog ' a ddyla«ai fod ; ac yma * H. O. Gwenydog yn Mon
Esq.,* yr hyn sydd eto yn annghyssondeb dyryslyd.

3. 'Welch Piety Continued: Or, A Further Account of the

Circulating Welch-Charity Schools, from Michaelmas 1742, to

Michaelmas 1743. In a Letter to a Friend.

London: Printed by M. Downing, in Bartholomew Close,

MDCCXLIV.*

y Downings oeddynt argraffwyr y Gymdeithas er Lledaenu yr
Efengyl me\vn Parthau Tramor. Bu Joseph Downing, yr hwn a
ystyrid yn ddyn da, farw Awst 31, 1734; ac y mae yn dra thebyg
mai mab i J. D. ydocdd yi* M. Downing hwn.

4. *Pregeth Ddiweddaf Mr. John Bunyan : A Bregethwyd yn
Llundain yn Mis Gorphenaf, yn y Flwyddyn o Oed ein Harglwydd
MDCcviii. A gyfieithwyd i'r Cymro-aeg gan John Morgan, Diweddar

a Blw^f Cynwil-Gaio.

Argraphwyd yn Nghaerfyrddin : gan Samuel Lewis, mdccxliy.*

6. * Crist ym Mreichiau'r Credadyn, Wedi ei osod allan mewn
Pregeth ar Luc ii. 28. Gan y Parch. EbenezorErskine, M.A. At
ba un y chwanegwyd, Pregeth arall, a elwir, Dadl Ffydd, ar Air a
Chyfammod Duw, Salm Ixxiv. 20. Gan y Parch. Ralph Erskine,
M.A. Hcfyd Odl ar waith a Dadl y Nefocdd, Wedi ei gymmeryd
allan o'r Llyfr rhagorol hwnw a elwir yn Saesonaeg, Gospel Sonnote.

Caerfyrddin, Argl•aph^^•yd gan J. Ross, tros y cyfieithydd, ac ar
erth yn ei Argr

4+92 = 96 tudalen.]

werth yn ei Argraph-d^*, yn Hcol-Awst, mdccxliv.' ri2plvc::
= 90 • • -

Ebenezer a Ralph Erskine oodd frodyr, a gwcinidogion cnwog yn
eu dydd perthynol i Eghvys SefytUedig Bresbytemitld Scotland.

Brodor o Scotland hefyd ydoedd John Ross, yr Id. Yr oedd
teulu o honjnit yn byw yn y wlad, gcr Haw tref ( iin. Dywed
ef ci hun idilo ddyfod o Lundain, lie y buasai yn ' g^va.sanaethu saith

mlynedd fel pen-gweithiwr mewn argraffdy enwog,' ac mai efe oedd

Gwel rhif 2, d.f. 1670 j rhif 5, d.f. 1684; rhif 4, d.f. 1723 ; rhif 3, d.f,

1737, a hwn yma.
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yr unig un yn y partLau hyn a ddygasid i fyny yn rheolaidd i'r

gelfyddyd. Y mae traddodiad mai ymgilio a wnaeth o Lundain, rhag
cael ei erlyn am argraffu rhywbetli go ryddfrydig. Ymddengys nad
oedd yr hen argrafFwyr oedd yng Nghaerfyrddin cyn ei ddyfodiad ef

yno wedi cael eu dwyn i fyny yn rheolaidd i'r gelfyddyd, sef, ' Dav. ac

Ev. Powell,' a 'Rhys Tomas,' a bod hyny yn rheswm fod eu gwaith mor
afler. Heb law ei fod yn argraffydd wecli cael ei ddwyn i fyny yn rheol-

aidd, ceisiodd lythyrenau newyddion, ac argraffwasg newydd, wedi
ei gwneyd gan saer celfydd yn Llundain ; a chan nad oedd yn deall

yr iaith Grymraeg ei hun, darparodd olyg^vr ar ei waith Cymi'aeg.

Gyda'r manteision hyn yr oedd yn gobeithio am fiafr y wladwriaeth

;

ac yn wir ni bn ei obeithion yn ofer, canys ciJiodd y ffafr oddi wrth

y lleiy ato ef, fel y bn i nn o honynt, R. Tomas, ymgyssylltu ag ef

fel cydi'anog yn y fl. 1763 ; ond ni cheir y cyssylltiad hwnw ond am
y flwyddyn hono a rhan o'r nesaf yn nnig.* Ymddengys y torodd y
cyssylltiad rhyngddynt pan oeddynt yn argraffu ' Golwg ar Deyrnas
Crist,' gan Williams, Pant y Celyn; canys dywedir i hwnw gael ei

argraffu ' gan J. Ross, oddieithr y 24 tudalen cyntaf o Gorph y
Llyfr.'t Pan ddechreuodd argraffu wedyn ei hunan, rhoddodd yr
hysbysiadau uchod am dano ei hun, er mwyn tynu gwaith ato, gan
addaw ' hyd eithaf ei allu wneuthur ei oreu i fwynhau a chynnal y
ffafr trwy ffyddlondeb, diwydrwydd, a gofal ;'J a diau i'w addewid
gael ei gwirio ganddo ; argraffai yn rhad a mwy destlus, ac yn gy-
ffredin ar well papyr, nag argraffwyr Cymru yn ei oes. Yr oedd yn
aelod o'r eglwys Annibynol yn Heol Awst. Y mae ei enw yn arwyddo
galwad yr eglwys i'r Parch. David Peter, yr hon a ddyddiwyd
* Deer. 19, 1791.'§ Bu yn carlo ym mlaen y gelfyddyd o'r fl. 1743
hyd 1799, dros 56 o flynyddoedd. Bu farw ryiv'bryd cyn diwedd y
flwyddyn 1799, neu yn gynnar iawn yn 1800 j canys ceir hysbysiad

i'w weddw farw lonawr, 1800, yn 100 oed.||

6. * Aleluja, neu, Casgliad o Hymnau, Ar amryw Ystyriaethau. O

"VVaith y Parchedig Mr. "William Williams. Yr ail Argi*aphiad.

Caerfyrddin : Argraphw^d gan Samuel Lewis, yn Heol y Brenin
;

Lie gellir cael argraphu pob math o Lyfrau Cymi'o-aeg, a Saeson-aeg

;

Ll^^thyren newydd a Phapur da; yn gystal ac yn Llundain.

MDCCXLIV.'

William Williams, a adwaenir wrth yr enw Willtartis Pant y
Celyn, a anwyd yng ISTghefn y Coed, ym mldwyf Llarifair ar y Bryn
[yn ymyl Llauymddyfri], yn sii' Caerfyrddin, yn 171 7. Cafodd elfenau

ei ddysgeidiaeth gan weinidog o'r enw Mr. Powel, yr hwu oedd yn

* Gwel rhif 6, 7, a 8, d.f. 1763.

t Gwel rhif 6, d.f. 1764.

JCwelrLif 25, d.f. 1764.

8 MciKni'H of D. Piter, Ly W. H. Lewis, p. 12 ; Llythyr y Parch. W.
ThoraaH, liwich Newydd.

II
BritiHh Mayuz'tne] 1800, p. 204.
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(•;i(j\v vs;;n| () ii-i yii Ijlwyn Llwyd, IT' I' y tii'iii, yii Mr l""ryc-}u>i!jin«r,

gyda bwriafl o ynirodiU i'r ailwad feddy^ol. Ond yn ddamweiniol

clywodd Mr. H. Harris, Trefecca, yn i)ref;fethu yn Nlial^nirtli, yn
173.^, pan ydoodd yn 21 oed, ac ennillwyd et* i ddifrifuldeb crefy<ldoI,

a phendt'rVvn<)d«l ymroddi i'r weinidi><^eth. Ordeiuiwyd ef yii

ddiacon t)'r* P^i^dwys Sclydledifij yn 17U), pan yn 23 oed, gan y Dr.

Claget, esgob Ty Ddewi, a bu dair blyiudd yn gwiu<fina(?thu liian-

wrtyd a Llaiiddewi Abcriijwesyn ; ond o blt'gid llnaws n '^yhuddiadiiu

a wnacd yii ei erb>Ti o burth i dn)K«.'ddiadau ar ruolau yr Etchvys

Selydlcdip, ni chafodd ordoiniad oilciriadol, ac efe a ymunodd &'r

Melliodistiaid Calfiiiaidd, gyda'r rhai y llai'uriodd jti selog a chyra-

menidwy liyd ci farwolaeth. Yr oedd ei gyhoeddiadau yn amrywiol

iawn, ac oil yn boblogaidd yni mhlith y werin, yn enwedig ei Hyiuu-

au, trwy y rhai yr anfavwulir ei goffad^vriaetli. Bii farw yni Mhant

y Celyn, ym mhlwyf Llanfair ar y Bryn, lonawr 11, 1791, yn 74

oed.*

[* Ynuldenajys i'r Awdwr gyhoecMi yr *' Aleluja," y waith pyntaf, raewn pump
o raiiau bychaiu. Tcbygol i'r rhan gyntaf gael ei cliyhueddi tua dechreu 1744,

gan iddi gacl ei hail argraflu ryw]>ry(l cyii Jiwedd y flwyddyii liono. Daeth yr
ail a'r drydedd allan yu 1745, a'r ddwy arall yn 174(5 a 1747. Yr ydya yn
casglu ddarfod argratVu y pump yng nghyd yn un llyfr, a bod dau argraltiad

wedi eu cyhoedtli felly, jti y cyfrwng o 1747 i 1758, gan fod un y Hwyddyn
huno '* Y Drydedd Argi-apliiad." Nid yw yr ysgrifenydd yn gwylx>d am un ar-

gralliad arall o'r ' Aleluwia' yn oes yr awdwr.
Yn y ti. 174.S y trodd WUiiams oddi wrth yr Eglwys Sefydledig, ac yr oe<ld

yn y (Jjnudeithasfa gj'ntaf a gynnaliwyd gan y MetlnKiistiaid, yr hon a gynnal-
iwyd jni y H. bono, yn nhy JenVoy Dafydd, Pdiiwiau, Llandcleusant, sir Oaer-
fyrddin. Dyweilir i Howel Harris, me^^^l (."ymdoithasfa yn fuan ar ol h«'>no,

**annog y brodyr oedd j'u bresennol igj'fansoddi nifer o Hymuau erlnai y Gym-
deithasfa ncsaf, i weled a oedd yr Arghvydd wedi cynnysgactbu neb o honyiit

&. dawn i)ry»lyd<liaeth. Gwnuethant felly ; ac ar <il i bob un ddarllen ei waith,
dywetlodd Harris, 'Williams piau y canu,' ac annogwyd ef gan y brodjT oil

i ddefnyddio ei dalent er gogoniant Duw a lies ei eglwys." Oddi wrth yr hanes
ynia, prin y gellir meddwl i Williams gyhoeddi dim yn g>'nt na 1744.

Prydyddiaeth, ni a welwn, oedd y gAvaith cyntaf a ddygo Id efe allan trwy'r
wa8g. Yr oedd ci gyddafurwr, IIowlaiHls Llangeitho, wedi cyhoetbli ' Tnt^th-
<n'vZ ar Farw i'r l)de<ldf, a l)yw i Dduw,' yn 1743; oiul ni chynnygiodd
Williams ddim mcwni rhyddiaith am lawer o tlyuydiliifd«l ar ol liyny, fel y ceir

gwoled rhag Haw. Cynnwysa ei lyfr cyntaf hwn '242 o Hvmnau, a thestyn
lieu gjnnwysiail jK)b un o'u blaen. Mae llawer o'r hvmnau byn y prydferthaf
yn ein hiaith, ac mown arferiad cyfTredinol ; ond y mae gand«lo ereill braidd yn
anystwyth a tlifarddoniaeth. Yn ei hymnau goreu, ma« yr iaith yn gvffrfdin
yn gocth, dcsthis, a pherseiniol ; ond yn y Ueill yn wael .a gwallus. Alae rhai
geir-doriadau lle<l anghelfyd<l ganddo, megys, "Itwi'n' yn lie ' yr wyf jai

;'

*Tr*wi ar y dda'r,' yn He bytldwyf ary ddaear;' * Par'to'd ' yn He * parotowyd,*
nou 'parot<KKl ;' *0'n,' 'po'n,' 'lo's,' 'cro's,' 'gwa'd,' Ac, yn He oen, jmen, l(»e8,

croes, gwaed, Ac, i otlli A sfln, nAs, rha<l, a geiriau cytfelyb. Mae toIia«lau o'r

fath >ni anhanldu y brydyddiaeth yn f;x\n', a niA^y dewisol gan lawer fusisai

ysgrifenu y cyfryw eiriau yn llawn, a g«Hldef odliad ammhcrflaith, yn hytrach
nag anfFurfio'r iaith trwy doria<l diy.'^tyr. Yn He ' i gyd,' yngrifenai yr awdwr
*eigyd,' yn lluosog 'eu gyd;'ac wcithiau 'i li,' yn He 'i nji;' *eirad ' yn He irtui;
* Dringad ' yn He tlrhujo: * landio ' >ni He 'jhuno neu dirin, fit'.

Gallwn sylwi yma na«l yw y geiriau * Gorfoleddus,' a ' < Jahirus,' j-ng nghyd ag
enwau tt>nau, i'w cael ^ti argralliatlau W. W. ei hun, yn rh.agHaenu yr hymnau:
yn argraffiad 1812 y dygwyd hwy i mewu gyntaf, ac nid ydynt o nemawr fudd

* Morgan's M'tn'adrial Records of WiUiams ; Williams's Eminent \Yd*hmen.
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erbyn hyn. Dewiswyd tonau gan mwyaf o hen gasgliad Dr. Ripon, gyda rhai
tonau Cymreig heb fod yn argraffedig. Gwell fyddaf gadael y pethau liyn

allan mewn argraffiadau newyddion o hoU weithiau yr awdwr. '*]

7. ' Hjmnau Duwiol, yw canu mewn Camdeitliasan Crefyddol. A
Gyfansoddwyd gan mwyaf, gan y Parchedig Daniel Rowlands.
Gweinidog o Eglwys Loegr.

Printiedig yn Bristol, gan Felix Farley, yny flwyddyn m,d,cc,xliv.'

8. ' Hymnan ar Amryw Ystyriaethan, Gan amryw Awdwyr.

Argrapliedig yn Nghaerbaddonf gan Felix Farley, yn N61 y
Castell. 1744'

Y maent o wraith y * Diweddar Mr. D. Jencins ; o'r Saeson-aeg,

John Cennick, gan Herbert Jencins.'

9. * Letters, Essays, and other Tracts illustrating the Antiquities

of Great Britain an Ireland. Together with many curious Discover-

ies of the Affinity betwixt the Language of the Americans and the

ancient Britons to the Greek and Latin, &c. Also Specimens

of the Celtic, Welsh, Irish, Saxon and American Languages. By
the Rev. Dr. Malcolme.

London : Printed for J. MeUan, near WHtebaU. 1744. (Price 3s.

sew'd 4s. bound.)'

10. * A Dialogue Between the Rev. Mr. Jenkin Evans assistant

Minister to the Church of White-Chapel, and Mr. Peter Dobson a

man of sense and some Learning, and a Citizen ofLondon concerning

Bishops Particularly the Bishops in the Principality of Wales.

London : Printed for M. Cooper at the Globe in Pater-noster-row.

MDCCXLiv. (Price one Shilling.)'

11. ' Life of Reynold Peacocke, Bishope of St. Asaph and Chiches-

ter. By J. Lewis.

London, 1744.'

250 a argraffwyd o'r gwaith uchod.

1745.

1. * Ystyriaethan ynghylch Angenrhaid a Mawrlles Buchedd Gre-

fyddol. Gyda Gweddiau Boreuol a Phrydnawnol. O Gyfieithiad

Mr. Roger Edwards.

Argrapl w yd yn Llundain : Ac ar Werth yno gan S. Birt, tan Lyn

y Bibl ar Bti yn yr Heol a elwir Ave-Mary-Lane. mdccxliv.'

* Lhjthyr Mr. Morris Davies.

t [Oa yw yr enw wedi ei ddadysgrilio yn gywir, y mao * Caerhaddon *

( = Bath) wedi cael ei ^amarfer yrna am '(iacroclor' { = Bristol); canys yn y
ddinaa olaf yr oedd Fehx Farley yn argrafTn.]
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2. * Myfyrilodau Duwiol i*n cyrahwyso erbyn awr ani^eu.

Mwythig.*

3. * A Letter to a Clergyman, Evincing the Necessity, and vindi-

cating the Mftliod of Instructing Poor and Ignorant People to read

the Holy Scriptures in their native Language; and of Catethetically

teaching them the Principlt?s of Religion, in Circulating Charity-

Schools : Attempted of late in some parts of Wales.

London: Printed by M. Downing in Bartholomew-Close,
MDCCXLIV.'

Nid oes lie i ammheuaeth mai y Parch. G. Jones, Llanddowror,

ydoedd awdwr y gwaith uchod.

4. ' Histori Nicodemus. Neu, yn hyti-ach Ysgrifen Nicodemus, o

herwydd na dderbyniodd yr Eghvys ond pedair Efengj-l, &c.* Da
yw Mae'n gyda'r Efengyl ; Medd G\vyddfarch gyfarwydd. A osod-

wyd allan gan Dafydd Jones, Myfyriwr ar hen bethan.

Argraphwyd yng Ngwrecsam gan R. Marsh.*

Y mae iddo ' Lluthur at y Darllenydd,' wedi ei arwyddo gan
' Dafydd Jones, Trefriw, Tan-yr-yw, Mai 4, 1745 ;' ac y mae yn gydiol

ag ef hefyd fel attodiad, ' Ymddiddanion a fu rhwng Adrian Ymerodr
Rhufain ag Epig,* &c. Yr oil yn 24 t. 8plyg.

Dafydd Jones [Dcwi Fardd'] ydoedd yn byw yn Nhrefriw, ger

Llanrwst, ond yn sir Caernarfon. Yr oedd yn fardd a hynafiaethydd

o gryn fri yn ei ddydd ; efe a bwrcasodd y wasg argi-affu a fuasai gan
Mr. Lewis Morris, yng Nghaergybi, ym Mon, ac a'i sefydlodd ei hun
fel argraffydd yn Nhrefriw, fel y ceir gweled ar ragddalen y cerddi

a'r llyfrynau a argraffwyd ganddo yno ; a hefyd gan ei fab yutau,

Ismael Davies. Wyr iddo, mab i Ismael, yw Mr. John Jones, ar-

graifydd, Llanrwst,f yi* hwn a ymestynodd yn ol i'w hendaid i gael

ei ddau enw. Am hir araser nid argreffid yn Nlircfriw ond cerddi yn
unig, o blegid nad oedd ganddo gj-flawnder digonol o lythyrcuan,

mae yn debyg ; canys argrafifai ei lyfrau o ychydig ddalenau yn y
Mwythig. Ymddengj'S nad oedd gan Lewis Morris ond golwg wael
ar Dafydd Jones fel awdwr; canys yn un o'i lythyrau at leuan
Brydydd ILr, efe a ddywed :

—
* Yr wyf yn rhyfeddu nad y^v Dewi

Fardd wedi dyfod a'i lyfmu i'r tanysgrifwyr. Nid wyf wecli cly^^-ed

eu bod wedi dyfod i Aberystwyth. Y mae wedi llofruddio llyfr da,

trwy roddi ynddo weithiau y penbyhaid mwyaf yn y greadigaeth, a'r

* Nid yw hvm ddim amgen na chyfieitbiad o hen lyfr :\ ^'yhocddwyd yn
foreu ar y gelfydtlyd o ar^Taffti, o'r enw, ' Nicbodemus Goai>oll.

' Enprynted at
London in FleU^strete at tbe sygne of the Sonne by Wynkyn do Wortle.'lVynter
unto the moost excellent Pryncesse my Lady the Kynges Moder In tbe yere of
our Lorde Otxl in.ccccc.ix the xxiij Daye of Marche.' Ar£rrati'\s'>d rhagildalen
hwn mewn llythyrenau gwj'nion ar waelod neu bapyr du, rjTxnwys 23 o
ddalenau 4plyg.—-»/o/(Nwt)/i'« Typoijraphia, vol. i. p. 277. [Hen gj'tieithiad

ydyw, ond ei fod wedi ei gyfnewid a'i waethygu gan Dafydd Jones.]

f [Y mae yntau l)cllach wedi huno g>'da'i dad&u ; ond y mae meibion iddo
yn dwj'u y gelfyddyd argraffyddoT jnn mlaen.]



400 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1745

creadurlaid mwjaf anllythjrenog a feddent Inn dynol, megys R(jbert

Humphrey, &c., &c. Ffei, fFei o lionjnt ! Nen a oeddynt jn cael eu
rlioddi fel ysmotiau clysion, i ciiwi ac ereill ymddangos yn odidocach ?

Os yw fel arall, yr ydycli cliwi yn fjvv, a gellwch amddilFyn eich

hnn o blegid sefyll ym mhlitli y fath gymdeithion ; ond y mae yn
ddrwg genyf dros Hugh Morris, druan, os yw ef yn gwybod am hyn :

ei fod ef yn gorfod, er gwaethaf ei ddannedd, sefj^ll yng nghymdeitli-

as dynion nad oeddynt deihvng i ddwyn pluf ei ysgi-ifell ; a'r lie a

ddylasai ei farddoniaetli lenwi, yn cael ei lenwi a'r fath ddynion ag
sy gymmaint is law iddo ef ag yw crythwr criuth trifhaut is laAv

Corelli nen Vivaldi.'* Ac mewn llythyr arall at ]\Ir. Edward
Richard, Tstrad Menrig, efe a ddywed :

—
' Yr wyf yma yn anfon i

chwi un o erthyliaid basdardaidd Dafydd Jones. Y mae yn ddrAvg

genyf fod fy enw ym mhlitli y tanysgrifwyr. Y fi'wl, i borthi ei

wagedd ei hun, a lanwodd y llyfr a'i brydyddiaeth ddiles ei hnnan,

ac ereill cyn waethed ag yntan, ac a adawodd allan yr hyn a addaw-
sai roddi i mewn, sef hoU waith Hugh Morris, ac y mae wedi llur-

gynio hyd yn nod y rhai a roddodd i mewn.'t '

5. 'Myfyrdodan Bncheddol ar y Pedwar Petli Diweddaf, sef

Angan, Barn, Nef, ac Uffern. Gan John Morgan, M.A.

Argraphwyd yn Llundain : Ac a werthir yno gan S. Birt, yn yr

Heol a elwir Ave-Mary-Lane. m,dcc,xlv.'

Dichon bod hwn yn drydydd argraffiad. J

6. % * Caniadan Edmund Prys.'

Y trydydd argraflSad, ef allai.§ Beth ydoedd y Caniadan hyn

—

pa un ai ei Salman, ai ei weithiau barddonol ereill, nis gall yr ysgrif-

enydd benderfynu.||

7. 'Alelmvia, nen Grasgliad o Hymnau, Ar amryw Ystyriaethau.

O Waith y Parchedig Mr. William Williams'. Yr ail 'Rem.

Argraphwyd ymhristo, gan Felix Farley, yn y Flwyddyn
M,DCC,XLV.*

8. ' Aleluia, neu, Gasgliad o Hymnan, Ar amryw Tstyriaethan.

O Waith y Parchedig Mr. William Williams. Y Drydedd Rhan.

Argraphwyd Ymrhisto gan Felix Farley, yn y FhN^ddyn
M,DCC,XLV.'

* Cambrian Register^ 1795, p. 344.

t Cambrian Register, 1795, p. 347.

t Gweler rhif 1, d.f. 1707 ; rhif 3, d.f. 1714 ; a hwn yma.

§ Gwel rhif 2, d.f. 1686 ; a rhif 3, d.f. 1698.

II

' Diddanwch Teuluaidd,' yn ol yr hwn y cyflewyd yr hyshysiad yma. [Ei
* Sahnau ' yn ddiau ocdd y * Caniadan ' hyn, os yniddangosodd rhywbeth o'i

eiddo y flwyddyTi lu»n ; c,'i"iiy.-i nid ymddango.sodd ei weitliian barddonol hyd y
pryd hwn.]
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9. *Hjinnan Dotholedig; O Waith araryw Awdwyr, wedi eu

cynnull yngh^d, a'i diwygio yn yr Ysgrifenyddiaeth aV Bryd^dd-

jaeth, ac yn jT Ystyr o honynt, Er Lies y Cymra. Gan Weinidog o

Eglwys Loegr.

Caer-Forddin, Argraphwjd gan Samuel Lewis, m,dcc,xlv.*

Y mao y llythyi*oniacth a'r sillcbiaetli yn tncddu i ddyfamn hwn
yn waith gweinidog Llanddow^or.

10. 'Llyfr Carolau a Dyriau Duwiol. Yn Cynwys, Casgliad

helaethach nag y fu'n yr Argrapliiadan craill, o Oreuon Gwaith y
Prydyddion goran Ynghymrn

;
yn y ffordd honno o Gerddwriaeth.

At ba nn y Clnvanegwyd, Yr Ail Rhann, yr lion na fu. erioed or blacn

yn Argraphedig. Y Pedwerydd Argraphiad.*

Argraplnvyd yn y Mwythig gan T. Durston, llo y gellir cael

Printio pob math ar Gopian am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryvv Lyfrau Cymraeg a Saesnaeg.*

Yr nnig wahaniaeth rhwng y pedwerydd a'r trydydd argraffiad yw
chwanegu ' Y Pedwerydd Ai'graphiad,' ar yr wyneb-ddalen, yng
nghyd a ncwid yr amseriad, o'r flwyddyn 1720, i

—
* !M\vythig Jona^v^

y 24> dydd 1745; a rhoddi ' J. R.,' yn Ue 'Jolm Rhydderch,' yn
niwedd y Rhagymadrodd. Heb law hyny, y mae y ddan argraffiad

mor debyg i'w gilydd—yn cyfateb yn y llythyrenan, ei dndalcnau, ei

blygiad, a'i wallan—a plio bua«ai yr nn argi'affiad. Ymddengys yn
wir mai cacl g.ifael a ddarfii i Durston ar y gwcddill ydocdd ar law
o'r argraffiiul arall -svedi marwolaeth Rhydderch, a'i gyhoeddi fel y
pedwerydd argraffiad, tr^vy argraffu y rhagddalcn a'r rhagymadrodd
yn nnig, gyda'r cyfneAvidiadan a enwyd, i wasanaethu ei ymddangos-
iad fel argraffiad ne"\vydd o'r holl lyfi', ym mhen pnm mlynedd ar
hugain ar ol y Hall.

[Nid oes mo'r ammhenaeth leiaf nad yr un argrafflatl yw y trydydd a'r ped-
werydd, ond lx)(l cynddalcu a rhagyina<lrcKld yr iin olaf wedi eu hargrami o
nowydd. Y mao hyd yn ocd Ik-fbrydd yr im a clwir ' y pe<lwerydd artfraph-

iad'vTi ei gyluuMo niai y tndydd ytl>'w. *Yn -it ag mai oyma'r
Drijihdd waith i'r Llyfr hwu d»lyf«Ml allau yn Ar- \ hoeddus jm cich
plith, y waith gjntaf fo'i rho«ldwj'«l allan gan Ff«»\s . ;io a Argraphwyd
yn Kliydychcn yn y Flwyddj-n lG8(i,' &c. Hefyd, <lywo<lir yn y trydydd ar-
graHiail am jt ail ran, na bu erioo<l o'r blaen yn nrc^mtfedig : os argraffw^'d hi
yn y trj'dydd argraftiail, nis gellid honi yn \ dd nad argraflfeaid mo
noni o'r hlacn. Tn trwstan o'r fath tlrwstai -n Rhydderch, druan,
ffyda pliol* poth ; ac ymddeng>'8 fod Dur '

•*'
-i drwstanach

i>'tli gyda'r hyn a ohvir ' y |K'<hvorydd ;i ysa'r gwaith
o gyleii 4r)() o dudalenau Splyg liychau. ^ i gynddalen ;

oml y mae yn amlwg wrth ddyddia<l y Khagym.ulrodd ('Mwytmg Jooawr
y 24 dydd 1745 ') mai ya. y tl. 174o y cyh«>oddw^'d ef.]

Gwel rhif 3, d.f. 16S6 ; rhif 6, d.f. 1G96 ; rhif 6, d.f. 1720 ; a hwn j-ma.
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11. 'Welch Piety Contlntied: Or, A Further Accomit of the

Circnlating Welch Charity Schools, From Michaehnas 1743, to

Michaelmas 1744. In a Letter to a Friend.

London: Printed by M. Downing, in Bartholomew Close,
MDCCXLV.'

12. * Dail Pren y Bywyd : Neu, lechydwriaeth y Cenhedloedd
trwy Efengyl lesu Grist. Wedi ei hagor^d a'i chymmwyso mewn
Pregeth. Ar Dat. xxii. adn. 2, a'rRhan ddiweddaf. Pennau'rhon
a ddysgw^d mewn Breuddw^d, Yr 20fed o Fis Mawrth, 1742. Gan
Solomon Owen Cradock, Bugail yng Nghymrn, ac a 'scrifenw^d

gan mwyaf, ganddo ei hnn, yn Saeson-aeg. Ac a wnaed yn awr yn
g^hoeddus, er Lies Cyffredinol i Genedl y Cymm, gan Edmund
Jones, Gweinidog yr Efengyl.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Samuel Lewis, lie gellir cael ar-
graphu pob rhyw lyfrau Cymraeg a Saesonaeg. m,dcc,xlv.'

13. 'CerddSion; sef, Traethawd yng nghylch MoH Duw mewn
Salman a Hymnau ac Odlau ysbrydol, &c. Y Bhan Gyntaf. Gan
Weinidog anheilwng o Eglwys Loegr.

Argraphwyd yn Llundain yn y Flwyddyn 1745.'

14. ' Gair o'r Gair : neu Son am Swn, y Lleferydd Anfarwol. Yr
hwn trwy'r Byd a glywir ymmhob laith tan y Nefoedd ; ac ym mhob
Tafod-Iaith hyd Eithafoedd y ddaiar. Gan Morgan Llwyd,
Gweinidog yr Efengyl yng Wrecsam, yn Sir Dimbych. Yr ail Ai'-

graphiad,* wedi ei weUhau a'i Ddiwygjo o amryw Feiau anafus yn yr

Argraphjad cyntaf.

Caer-Ferddin. Argraphwyd gan Samuel Lewis, 1745.'

Y mae y 'Llythyr, At y Darllenydd* yn ei ragflaenu gan
*J.— M.—,' dyddiedig * Caer-ferddin, Gorphen-haf, 21, 1745.'

Gwelir fod naw a phedwar ugain mlynedd wedi myned heibio er pan
gyhoeddasid ef gyntaf, cyn cael yr ail argraffiad hwn. Cyhoeddwyd
cyfieithiad o hwn yn 1739, gan Griffith Rudd, o dan yr enw, 'A
Discourse of the Word of God.'

15. * Sinai a Scion : Neu Allw^dd y Ddau Gyfammod, Gan mwyaf
tan yr Enwau Dcddf a Gras. Ynghyd a Dirgelwch Cnawdoljaeth,

Jesu Grist. Wedi eu cyfansoddi yn Saeson-aeg mewn Ffordd o

Hymn Gan Bal. Erskine, M.A. Nowydd gyfieithu i'r Oymro-aeg.

At ba rai y chwanegw^d Dau Lygad Ffydd.

*Owelrhif 1, d.f. 1G56.
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Er mae byrr er hyn cynhwysfawr,

Er mao bycluui etto gwcrtlifuwT.

Coer-Ferddin : Argraphwjd gan Samuel Lewis, M,DCC,XLV.'

Ralph ERSinxB, ydoedd frawd i Ebenezer Erskine,* acaanwydym
Monclaw, Northumberland, yn 1683. Cafodd yntau ci ddysgeid-

iaeth yu Edinburgh, a .sefydl(xld yn weiuidog Dumfiernlin. Yn 1711,

efo a ynineillduodd, fel ei frawd. Bu farw yn 1752, yn 68 oed.

16. * Hymnau Du\^jol : Buddiol i'w dysgu, a'u canu gan bawb o

fifyddlon Blunt Seion, er eu diddanu ar eu Ffordd wi*th ymdaith tu

&'r Wlad Nefol. '0 Gasgljad G\iT Eglwjsig. Yr ail Argraphjad.t

Caer-Ferddin : Argrapliw^^d gan S. Lewis : tros John Morgan, ac

ar werth ganddo Ef yn Heol y Dwfr, lie gellir cael ai* werth amrjw
fath o Lyfrau a Hymnau tra buddjol eraill, 1745.'

Y mae yn dra sier mai yr un y\v y John Morgan h^\^l a'r J. M.
uchod, ac ei fod yn rhyw gyhoeddydd neu lyfrwei*thydd yng Ngliaer-

fyi'dcbn.

17. ^ * Llythyr at Gymdeitlias o bobl a ehvir Bedyddwyr
; y rbai

gynt a gyfai'fyddent yn y Llwynau yn Llantrisant : end yn a'vvr yn

cylarfod ym Mrynbyga, Llangwm a Phen-y-garn. Gan Thos.

Yr awdwT, Thomas "Williams, oedd enedigol o derfynau siroedd
!M\niwy a Morganwg. Ymunodd a'r Bedyddwyi* yn Hengoed. Yr
oedd yn wr selog, ac yn amddif^yn^^T cadani o atlira^viaethau rhad ra.s,

yn yr ystyr Calfinaidd o lionynt. Galwyd ef i weiuido«T;aethu i'r

gynnuUeidfa wasgaredig a elwid Eglwys Llantrisant, yu sir Forganwg,
rywbryd cyn 173 1 ; canys ceir ei cnw wrth lythjrr at Gynimanfa Pen y
Gam, yn y flwyddyn bono. Yn 1 741 , clyw odd bregeth yng nghyfarfod
blynyddol y Crpiwyv, ym Mrynbuga, yr lion a anesmwythodd ei

feildwl, a'r canlyniad a fu iddo pnatlael a'r Bedyddwyr, ac ymuno
&'r Cryinvyr, wcdi bod yn weinidog gyda'r cyntaf lawn ugain
mlynodd. Llj^r yn amddiflyn ei egAvyddorion newydd yw yr uchod.
Heb law y rhan sydd yn dwyn yi* enw uchod, mewn ffordd o lythyr at
yr hen gynnulleitlfaoedd y bu yn gweinidogaethu iddynt, y mae rhan
amll i'r llyfr nie\>ni math o lythyr ' At y Gweinidogion Bedyddiedig, ac
at bawb ar sydd gj'da hwynt, yn yr yraddidilan a tu ym ^Iryn Buga ar

y Piim Pwuc jnighylch EltJifiWi Colo' Dengys hynei fod wedi newid
yn ei farn ar hoU bynciau athra^viaeth, yn gystal ag ar ordinliadau
crefydd.J

18. ^ * Bi-itannia Sancta, in two parts, 4to.

• Encj/clopasdia Brilannka.

t Gwelrhif 2, d.f. 1741.

X Thomas, Hones y Bedyddwyr, t. 173-4.
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Printed by Thomas Meighan. 1745.'*

19. 'An Expostulatory Epistle to tlie Welsh Knight, on the late

Revolution in Politics and the extraordinary conduct of himself and
his Associates. 1745.'

Tr awdwr ydoedd Syr Watkin W. Wynn.f

20. * An Exhortation to Brute's Progeny alias Hil Frutus, Being

the Second Poem in the late Vicar of Llandovery's Work translated

and imitated by Way of Essay. By the late Reverend Mr. John
Powell of Tredustan. To which is added A Ministers Complaint.

Prited for Evan Preece. 1745.*

Maint hwn yw 8 tudalen 12plyg ; ac y mae y gair Printed yn
'Prited,' fel uchod. Tredwstan sy dreflan ym mhlwyf Talgarth,

yn sir Frycheioiog.J:

21. * An Expostulary Epistle to the Welch Knight, on the late

Revolution. Also relates to the Broad Bottoms. 1745.'

22. % * Dyrchafiad y Credadyn mewn Cyfiawnder Cyfrifol,' &c.

23. * Apology for the Welch Knight, and a View of Broadbottom,

Dialogue between Dapper, Taff, Broadbum. 1745.'

24. 'Llyfr bychan o Hymnau ar Amriw AchositDn a thestynau

Duwiol o waith amryw Awdwyr ag o gasghad un ag sydd yn dy-

muno'n dda i'r Cymru, ac ar deisyfiad rhai Crist'nogion Duwiol.

T rhai sy'n profi rhinwedd gras
Yn dwad y mas fel ffryddiau,

O dan sail yr orsedd faingc,

All seiaio caiagc o Hymnau.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Richard Lathrop, lie y gellii', cael

Printio pob math ar Gopiau am bris gweddaidd, a chael ar werth
amryw Lyfrau Cymraeg a Saesnaeg. 1745.'

Rhan ydyw hwn, gyda gwyneb-ddalon ar wahan, o lyfr yn cynnwys
hefyd bregeth nou draethawd ar Ffydd. Mae'r llythyi*enau ' G. W.*
a ' D. W.,' a'r enw ' Richt. William,' wrth rai o'r Hymnau.

1746.

1. *Y Bibl Cyssegr-lan, sef Yr Hen Destament a'r Newydd.

Caer-grawnt : Printicdig gan Joseph Bentham, Printiwr i'r Brif-

Ysgol, MDCCXLVi.' [8plyg.]

* Reos's South Wales,

f J. R. Smith's Old Book Circular.

t Lellerso/J. Joseph, Esq., F.A.S.
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Y mac jTi pyssylltedip ag ef ' Lyfr G\s ' IVetlin, n(>

aoth y Sacraluontu II, a Chynheddfau a > lU eniill \ : -

yn ol Hvi'cv E«,'Kvys Loe^ ; Yngh^'d a'r Suliwyr ueu Salmuu Daiydd,

VVedi eu Nodi mot^is ag y niiicnt i'w Caiui neu i'w Dywedvd in( wn
E*^lwysydd ; a Ffiirf neu DduU gwrn-uthur, Urddo, a ( a

Esgobioii, Oticiriaid, a Diacoiiiaid.' Y muo ynddo hetyd l>i -
* Teithiau Plant Isniel yn yr Anialwch,' a ' Tbeithiau jt Ajx^stolion :*

* Rhodd Wm. lones Esqr. F.R.S. j'r Cyniru ;* pyda * Myne^ai'r Beibl

Cysset^-lan, neu Haues y Petlian hynottafyn Llyfiau'r UenDestament
a'r Newyild

;
yn dangos pa Araser y digwyddaijaut, a pha Leoedil yn

rv Ysgrythyr y maent wedi eu gosod i lawT.* Y * Wm. lones Esqr.

\R.S.' hwn ydocdd dad yr hyglod Syr William Jones. Y mae y Uyfr

yn cynnwys hefyd yr ' Apocrypha, * a * Gosodedigaethan a Chanomiu
Eglwysig,* a ' Tablau Arian, Pwysau, a Mesurau, &c.,' a gyfansodd-

wyd gan ' Risiart Morys, golygydd yr argi*apliiad h-vvn o'r Beibl.'*

Y mae yr lioll bethau hyn yn ei ^vncyd yn Uyfr 8plyg ti-Avchns iaA>'n.

Dyma yr argrafliad cyntaf dan olygiaeth ' Rkisiart Morys o Fon.' Y
maent yn ol trefn Beiblau Moses Williams o'r blaen. Yr oedd y
Beiblau hyny wedi myned cyn brined, fel na cheid un yn unman am
bunt. Yr hyn a gynh>Tfodd ac a achlysurodd i'r Gymdeithas cr

Taenu Gwybodaeth Grist ionogol gyhoeddi yr argrafliad hwn
ydoedd, tacrni y Parch. Griffith Jones, Llanddovror. Yr oedd ef yn
awi' yn llawn gwaith gyda'i Ysgolion Rhad Symmudol ; ac yn ei

' Fynegiiiduu ' o sefyllfa ei ysgolion o flwyddyn i fl^vyddyn, yn yr
iaith Seisoneg, o dan yr enw ^ Welch P'u'tij,'' }t oedd yn darlunio

sefyllfa y wlad, o ran prinder o air Duw, mewn iaith gref. Gwelwyd
iddo, yn y flwyddyn 1741, gyhoeddi 'An Address to the Charitable

and well disposed ; in behalf of the Poor in the Principality of Wale8,'t
yn yr hwn y mae yn ' d^-muno caniatad, yn ostyngedig i osod o'u

blaen y darluniad byr canlynol ; mor fawr y mae eisieu eu cydym-
deiralad y pryd hwn, tuag at gj-nnyrchu Uesiant ysbrydol a thra-

gy^vyddol y bobl dlodion yn Nhy^vysogjieth Cymi'u, y rhai sy'n

llafurio dan yr angenrheidrwydd m^v^'af gofidus o gael eu cyflenwi &
Beiblau Cymraeg, Llyfrau Gweddi Gytfredin, Catecismau, ac Ysgolion
Elusenol, i ddysgu iddynt y pethau a berthyn i'w iachawdwriaeth dra-
gpvyddol, yn eu hiaith eu hunain, yr unig djifoduiith ymae y tlo<lion

yn alluog i gael ei dysgu ynddi.' Efe a chwanogji :
—

' Y mae angeu
gofidus a dymuniad taer am argrafliad helaeth o'r Beiblau a Llyfrau
Gweddi yn yr iaith Fiytanaidd,—dim Uai rhif [na deuddeng mil

—

y rhif a argrafliesid o'r rhan gyntaf o'r * Esboniad ar y Catccism']
all ddigoni a diwallu y rhai sydd eisoes wedi dysgu, neu sydd yn a\^T
yn dysgu darllcn, ac yn sychedig am danynt.* Yr oedd rlunv ddwy
y pryd h^ii wedi rhoddi 80/). bob un, a dan arall 100;>. bob un, tuag
at y draul. Yn ei * Welch J^irty,' am yr un flwyiUlyn, y mae yn
taflu at yr csgobion, fod pi awr y cyfleusdra goreu iddynt a allai ^)d

i ' wneyd eu hunain yn anwyl gan y genedlaeth hon a'r ddyfotlol,

* [Y mae hefyd yn cynnwys * Llyfr y Salman, wedi eu Cjrfieithn, a'u Cyfan.
sodJi ar Fesur Cenld, yn Gymraeg. Drwy Waith Edmund Prys, Arch.
diacou Meiriounydd.']

t Gwelrhif4, d.f. 1741.



406
"

LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1746

trwy gefnogi argraffiad o'r Beibl Cjinraeg.' O ddentu pum SAvUt,

meddai efe, a gostiai argraflPa Beiblau a Llyfr Grweddi yng nghyd

;

ac yr oedd trysorfa wedi ei chasglu erbyn 1742, digon i dalu am un
rhan o bedair o'r draul i argraffu deng mil o Feiblau a Llyfr Gweddi
Gyffredin, sef tuag l,250p. Erbyn y flwyddyn 1744, yr oeddysgog-
iad am gael argraffiad newydd, oddi wrth y Gymdeithas er Lledaemi
Gwybodaeth Gristionogol ; ac erbyn diwedd y flwyddyn 1746, yr
oedd ' gobaith i'r tlodion am gael y Beibl Santaidd yn en liiaith, am
bris isel, a cbymmaint ag a fyddo yn bosibl o'r rhai tlotaf heb dalu

dim.' Yr oedd cyssylltiad arbenig rliwng cyhoeddiad yr argraffiad

hwn a'r ysgolion rhad byny, yn ol y cytnndeb a'r cyfranwyr, sef bod

y ' Personan, y rhai y mae en benwan isod wedi cytuno i gyfrann y
symian a roir gyferbyn a'n benwan tnag at adargraffn y Beibl

Cymraeg a Llyfr Gweddi Gyffredin, i'w lledaenn yn y dull canlynol,

sef yw byny, Fod iddynt gael eu rboddi yn ddidal i'r tlodion teilwng,

yn enwedig y rbai byny a gyrcbant at Weinidog en Plwyf i adrodd
Catecism yr Eglwys o flaen y Gynnnlleidfa, me^vn trefn i'w baddysgn
ym mbellacb ynddo trwy esboniad syml ac eglnr eu Bngail arno, yr

byn, gobeitbir, a gynnortbwya i adfywio yr ben drefn fawr ddymunad-
wy o Guteceisio. Yn ail, Fod yr arian a ddaw oddi wrtb wertbiant

y cyfryw Feiblau i'r rbai ag sy'n alluog ac yn ewyllysgar i'w prynu
bwynt, i gael eu defnyddio i gynnal yr Ysgolion Rbad Cymreig, felly

i ddysgu y rbifedi mawr iawn y rbai nad ydynt eto yn medru
darllen.'* Yr oedd Mr. Jones yn derbyn cwynion o bob partb o'r

wlad, oddi wrtb yr offeiriaid, ac ereill o gefnogwyr yr Ysgobon, am
Feiblau, a'r anbawsder o gael rbai. ' Y mae Uawer o'r rbai byny a

ddysgwyd nad oes ganddynt Feiblau i ddarllen ynddynt, na dim i'w

prynu, pe gellid eu cael am arian,' meddai ' Thomas Meylor, o Gastell

y Blaidd, sir Benfro.' ' Gobeithiwn na bydd i chwi ddiffygio yn eich

ymdrechiadau i gael argraffiad o'r Beibl Cymraeg,' meddai ' Ev.

Davies, Gweinidog Ynmeillduol dysgedig, ac Athraw Athrofa.'f
* Nid oes gan y rhai byny sydd eisioes wedi dysgu fodd i b^^Tcasu

iddynt eu hunain lyfrau da, yn enwedig y Beibl Santaidd, prinder

yr hwn sydd yn awr mor fawr ag ydyw yr eisieu yn gymhelliadol,'

meddai ' Jonathan Griffies, Vicar Bettws, ar ffinoedd Sii^oedd Caer-

fyrddin a Morganwg.' Dengys y tystiolaethau hyn fod yr angen am
air Duw yn fawr, yn cael ei deimlo trwy fod mwy yn gallu darllen,

pe cawsent ef, trwy addysg Ysgohon Elusen Symmudol y Parch.

G. Jones. Dywedir i lawer o Ymneillduwyr gyfi-anu yn hclaeth tuag

at yr argraffiad hwn, trwy law y Dr. Stennett, un o weinidogion y
Bedyddwyr, er mwyn eu cael heb fod mewn cyssylltiad a'r Eglwys
Sefydledig ; canys ni allai yr un tlawd gael y Beibl yn rhodd yn ol

* A Memorial^ cyssylltedi^ ft'r Welsh Piety.

+ Gweinidog yr Ymneillduwyr yn HwlfFordd, yr hwn a anwyd yn Llanhedr,

ao a gaff)dd ei ddysgeidiaoth yn Hoxton, dan yr athrawon enwogy Dr. Ridgley

a Mr. John Eames, Dcwiswyd ef yn 1741 yn athraw yr athrofa oedd yng
Nghaerfyrddin, ar farwolaeth Mr. V. Grifi^ths. Yn 1743, symmiulodd i Gaer-

fyrddin at yr Athrofa ; ond o blegid anghydfod rhyngddo a'i gyd-athraw, efe a
ymadawodd o Gymru, ac a yiusefydlodd yn Billerioay, yn Eusecs.

—

Manes
Cr^ydd yng NghymrUy gan D. Peter, t. G83-4.
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ammod y c^-fmniadan < :ir jt aramod o ddyfod i adrodd
Catecism yr Kj^flwyH nn r .1 ar g-yluK'dd.

Y niae dau >vr bonciidij^ yu cavl eu lienwi yii gyssylltiol A'r ar-

gratUad liwii, fcl y fo>'elwy^l» stf y lT'In _rvdd,

—

Mr. llisiAKT lieu Richaud !M u Mokys,* yr ln>ni ydoedd
fi-awd liynaf y brodyr Lewis a W I orris, ac aanwydym Mhen-
rhos Llugwy, ym Mon, yn gj'imar yn v ddcunawfed pinrif, os liid cyn
diwcdd yr ail ar l)}Tnthog. Trwj ddylanwad ei frawd Lewis. <• C' -ll h>

fel ysgi'ifenydd yu y Swyddfa Lpigesawl, yr hon a lanwodd t i

lawcr. Yr oedd yn ieithydd a bardd Cymracg da, a dy\w..ii „,d

ei ysi^i'ifeniadau yii Llyfrfa yr Ysgol Riid Gyrai-aeg ydoedd gyut yn
Gray's Iiin Koad, Llundain.f Ba fiirw yn y T\vr yn Llundain, yn
17794
Y boncddwr arall a cnwir fel cynimwynaswr i'r argraflfiad hwn

ydy\v awdwT y partlileiii, sef,

—

William Jones, Yswain, F.R.S., yr hwn oedd fab Slon Sioi*s,

ffermwr b^-clian ym mldwyf Llanfiliangel Tre'r Beirdd, ym Mon ; ac
efo a anwyd yuo o ddeutii y fl. 1G80. Er na ebafodd ond dysgeid-

iaetli gyffredin, gsvnaeth y fath ddefnydd o hyny fel y daetli mor enwog
mewn rhif a mesur, fel y gallodd gymmeryd lie fel athi-aw yn y
wydilor bono ar fwrdd lloiig ryfel, ac y tynodd sylw Arglwydd Anson.
Cyhoeddodd waith ar Forwriaetli pan yn 21 oed, yr hwTi a gafodd
gannioliaetli mawr. Wedi byny j-msefydlodd fel atbi'aw rbifofyddiaot h
yn Lhindain; yn 170G cyhoeddodd waith enwog ar rif a mesur. Yr
oedd ei ddysg a'i gymmeriad yn gwneyd iddo gyfeiUion ym mliUth
mawrion a dysgedigion penaf ei oes. 13u farw ym mis Gorphenaf,

1749, yn 51 oed, pan oedd ei fab William (Syr William Jones) yn
ddim ond tair blwyddoed.§
Jo 8 eph B en tham

,
yr argrafiydd, a benodwyd yn argraffydd y Brif-

ysgol yn 1740, yr hon a ddaliodd hyd 1763, pan y rhoes ei le i f^my i

John Archdeacon.
II

2. * Galwad Diirifol mewn Cariad Cristionogol at yr boll bobol i

ddychwelyd at Yspryd Crist ynddynt en hnnain ; fel y delont i jawn
ddcall pethau, &c. Ymherthynas i. Cariad Duw yn Gyffredinol yn
danfou ei Fab i ftirw cb'os bob dyn. il. Yr Ysgrythyran Sanctaidd.

III. Am AddoUad. iv. Am Fedydd. v. Am y S\vpper, &c. Gan
Benjamin Holmes. Wedi ei gyfieithn er m^vyn y Cymm allan o'r

Seithfed Ai'gi-aphiad yn Saesneg.

Bristol, Aj'graphwyd gan Sam. Farley. 1746. Llo y gellir cael

Printio pob math ar Gopiau am bris g^veddaidd.*

* [Rhiyiart Mor\f» yw ei dduU ef ei hun o ysgrifenu ei enw, fel y gwelir ar
ddechrcu 'Tablau Arian, Pwysau, a Mesurau,' attodetbg i'r argraffiaifhwiL]

+ [Y maent weithiau wedi eu symmud i'r Gj'wreiiifa Brj'deinig.]

t Williams's Biog. Diet, of Eminent WcUhmen.

§ Lord Teignmouth's ifemolra (^Sir W. Jone^ ; Williams's EtninetU WeltK'
men.

II Timperley's Diet.; gwd hefyd rhif 19, d.f. 1770.



408 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. » [1746

Y mae yr hysbjsiad canlynol yn niwedd y Uyfr ncliod:—'N. B. Yr
Klian fwyaf o'r Llyfr hwn a ddiwygi^vyd bob yn Siet gan y Cyfieitli-

ydd ynghymni, cyn ei brintio yn yr Argrapb-wasg : felly pa feiau

bynag a allai ddiangid ei Ddiwygiad ef, mae y Prmtiwi* yn dytnuno
cael ei escusodi oddiwi^tliynt, ac i'r Darllenydd ei diwigio.' Gwaith
yn amddifFyn golygiadau y Crynwyr ydyw. Dywed y Parch. T.

Kees, mai un Thomas Holmes oedd y Crynwr cyntaf yngNghymru.*
Ef allai mai disgynydd o'r Thomas Holmes hwnw ydoedd awdwr y
llyfr hwn, ac nn arall eto.f

3. % * Rhyfeddod Rhyfeddol, i annerch rhyw Ddynol, sef, gwir a

chywir Weledigaethau a welodd Duw yn dda ddatguddio i Thos.

Evans, o Lanfair Caereinion, yn sir Drefaldwyn, yn y flwyddyn

1746.

Argraphwyd yn y Mwythig tros John Jones o Penarth.'

4. ' Alelnia neu Glasgliad o Hymnan, ar amryw destynau o'r Ys-

grythyran. O waith "William Williams. Y Pedwerydd Ran.

Argraphwyd Ymhristo, gan Felix Farley, yn y flwyddyn
M,DCC,XLVI.'J

5. 'A Journey to Llandrindod "Wells, in Radnorshire ; with a

particular description of the Wells, the places adjacent, the humonrs

of the company there, &c. Being a faithful narrative of eveiy

occurrence worth notice that happened in a journey to and from those

Wells. To which is added, observation and information for those

who intend visiting Llandrindod: and to which is prefixed the Pai'son's

Tale, a poem, by a Countryman. The second edition, corrected and

amended.

London: 1746.'

Yr oedd yr argraffiad cyntaf tua'r flwyddyn 1744. Gwaith cyf-

reithiwr ydyw, medd Mr. Uough, yr hwn a wnaeth ei hun yn cnwog
iawn yno ; ac wedyn a wnaeth ddigrifluniau o bawb y bu yn ymgy-
feillachu a.hwynt.

6. ' Welch Piety Continued : or a further Account of the Circulating

Welch Charity Schools, from Michaelmas 1744, to Michaelmas 1745.

In a Letter to a Friend.

London: Printed by John Oliver, in Bartholomew-Close, neai*

West Smithfield. m,dcc,xlvi.'

John Oliver neu 01 fir, ydoedd argraffydd y Gymdeithas er

* Eees's Non-Cmi. in Wales, p. 107.

t Gwel rhif 20, d.f. 1777.

t Gwel rhif C, d.f. 1744 j a rhif 7 a 8, d.f. 1745.
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Taoiiu Gwjbodacth Gristionopol, ac yn ^wneyd p;orchwyl ma\sT ym
Mai'tholomew Close, lie y l>ii Hnw foiwiwr 11), 1775. vn 73 i>cd.*

7. % 'Ghiir mewn Pryd.

Argraphwyd yn y fl\\7ddyn 174C.'

Ail argraflRad, tybygid.f

8. * The History of the Cymbri (or Brittains) for three liundred

years from the commencement of Christianity, giving an account of

the Patriarch of the Tribes. Their Peregrinations Their Settlement

in this Isle: Their Stniggles with forrein Invaders: The Gospel preach'd

among them by Apostohcal men. All that has liitherto writt relating

to the Primo-primitive State of the Brittish Isles, confuted : and the

true History stated and demonstmted. All new Discoveries.

Printed in the Year 174G.'

Dywed Syr Thomas Philipps, Barg., o Middle Hill, mai awdwr
ac argrafl'ydd y llyfr liwn ydoedd y Parch. Simon Thomas, o
HoriiTordd.;!: Dywed liefyd fod yr argraffwaith yn nodedig o afler.

Yniddengys i Mr. Thomas sefydlu argraffwasg yn ei dy, yn Hen-
fibrdd, yn gyssylltodig a'i weinidogacth. Tebyg mai math o gyf-

ieithiad oedd hwn, wedi iddo iyned i Loegr, o'r hyn a gyhoeddasai
yng Nghymru, sef * Hanes y Byd a'r Amseroedd.'§

9. * The Christian Conduct and Crown. A Sermon, preached at

Warrington, Fob. 23, 1746, on occasion of the death of the lato

Eeverend Charles Owen, D.D. By J. Owen.

London, printed for J. Hodges.*

Testyn y bregeth hon yw 2 Tim. iv. 7, 8. Y mae wedi ei chyflwyno
g^n yr awdwr i'w gefuder.

[Y Dr. C'liarlea Owen hym ydyw y gwr y crybwj'Ilir am dano t. 236, rhif 1,

d.f. 1GS7, a brawJ i James Owen, awdwr 'Trugarodd a Barn.']

10. * The End of all perfection. A Sermon, preached at Eochdale,

Juno 29, 1710, on occasion of the much lamented death of Mr.
James Hardman, Merchant. By J. Owen.*

Y testyn yw Saltn cxix. 96. Yr awdwr o'r ddau lyfr a enwyd
ydoedd y Parch. Jeremi Owen.||

• Timperley's DicHonary.

t Gwel rhif 3, d.f. 1733.

t [Cambrian Journal, iv. 328.]

§ Gwel rhif 4, d.f. 1721.

I [Gwel rhif 1, d.f. 1733]
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11. ^ Creulonderau ac Erledigaethau Eglwys Ehufain Q-wedi ei

taenu ar led, neu Draethawd, &c.'

Y mae yn dra tlieb3^g mai y Parch. T. Eichards, awd\rr y
Geirlyfr,* ydoedd cyfieithydd y llyfryn hwn ; canys y mae amseriad

y ^Llythyr at y Darilenydd,' o * Llangrallo, Ebrill 15. 1746.'

12. ^ 'The Case of Dame Mary Lake in Appeal to Parliament

concerning an Estate in Montgomery and Salop, mortgaged in 1707

by Mr. Mason for £5,000.'

Argraffwyd i ddybenion personol yn 1746.

1747.

1. *Byrr Gl-rynh6ad eglur o'r Grefydd Gristianogol Ynghyd a

gair o Q-yngor ag Addysg mewn perthynas i*r Schismaticiaid sy'n

ymneillduo oddiwrth Eglwys Loegr. Ail Argraphiad gyd d

Anghwanegiad.

Argraphwyd yn Nulun mdccxlvii.'

20 tudalen 8plyg.

2. ^ * Twenty Arguments for Infant Baptism. By G. Jones,

lAanddowror.'

3. 'Aleluia, neu Gasgliad o Hjonnau. waith William
Williams, Gweinidog yr Efengyl. Y Bummed Pan.

Argraphwyd ym Mhristo, gan Efelix Farley, yn y flwyddyn.

I747.'t

4. ' Welch Piety Continued : or, a further Account of the Circu-

lating Welch Charity Schools, from Michaelmas 1745, to Michael-

mas 1746. In a Letter to a Friend.

London. Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close, mdccxlyii.*

6. * Welch Piety : or, a further Account of the Circulating Welch

Charity Schools, from Michaelmas 1740, to Michaelmas 1747. To

which are annexed. Testimonials to the Masters and Scholars ofthe

said Schools. In a Letter to a Friend.

London: Printed by John Oliver, in Bartholomew-Close.
M,DCO,XLVII.'

6. * Hymnau Byddiol a chymmwys yw canu ar hamryw achosion

gan Gristnogion gwir Brofiadol. Gan JohnPichard.

* Gwel rhif 6, d.f. 1687.

+ Gwel rhif 5, d.£. 1744 ; rhif 7 a 8, d.f. 1745 ; a rhif 4, d.f. 174G.
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Caer-forddin : Argraphwyd yn y flwj'ddyn, m,doc,xlvii.' [I6plyg

:

IC tudalen.]

7. 'nymn Fuddjol ac Anghonrodjol. er Darostwng balchder

Dyn or Derchafiuierson Crist Ag er Cyssuro'r Cristjon. Gan John
Richard, Marc 14. 15. Y neb a'i darlleno dyalled. Cor. 14. 15.

CAiiaf ar Yrsbyd, ac ar dyall hofyd. Eph. 3. 4. Wrth yr hyn y
gellwch Pan Ddaillenwch wybod fy nyall i yn nirgelwch Crist.

Caer-Forddin : Argraphwyd yn y Flwyddin, m.dcc.xlvu.*

8. * The Miscellaneous Works of Mr. John Toland, Now first

pnl)lishod from liis Original Manuscripts. Containing, i. An
History of the British Druids, witli a Critical Essay on the ancients

Celtic Customs, Literature, &c. To which is added, an Account of

some curious British Antiquities, &c., &c. Vol. i.

London. 1747.'

Yn Hanes y Derwyddon, ceir yma :

—

* Mr. Tate's Questions about tlie Druids and other British An-
tiquities, with Mr. Jones's Answer to them.'

JoKN ToLAXD a anwyd yn Ennis-Owen, ger Londonderri, yn
Iwerddon, yn 1670 ; ac a gafodd ddechreuad ei addysg yn Redcastie,
ger y ddinas hono, o'r lie yr aeth yn IG87, i Brifysgol Glasgow, yn
Scotlaud, ac wedyn i Edinburgh, lie y gwnaed ef yn A.C. j-n 1690.
AVedi hyuy bu yn aros mown amryw deuluoedd Protestanaidd yn
Lloegr, acynaaeth i Brifysgol Leiden, yn Holand, lie yroedd hefyd
mewn bri gan 3'r Ymneiilduwyr, ac yn eu cpnmundob. Trees wedi
hyny yn ei farn, hyd yn oed i wadu y dwyfol ddadguddiad, neu yn
ei eiriau ef, nad oes dim goruwch rhoswm mewn Cristionogaeth

;

a bu mewn llawer o ddadleuon trwy y wasg li duwiuyddion ei oes.

Cymmerwyd ef i fyny gan y llywodraeth am ei dyb, gorchymmjTiwyd
llosgi ei lyfr, a buasai yntau yn caol ei gymmeryd fyny oni buasai
iddo fi'oi o'r Iwerddon i Loegr. Bu ganddo lawer i'w wne3'd yn
amser William ui. ag olyniant y goron. Bu farw Mawrth, 1721-2,
o ddeutu 51 oed.

9. [Drych y D}ti Maleisus, neu Bregeth yn dangos Ysbryd
chwerw ir>Tnig y dyn maleisus yn y Byd hwn, a'i g\'flwr gwael

truonus dan feddiant Satan yn y b^'d arall. waith T. Evans,
Vicar Llangamarch.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Tho : Durston.']

1748.

1. * Prif Gristianogaoth a ymadfywiwyd yn y ffydd ac ymarforiad

y Bobl a elwir Quakers. Gan W. Penn. A drowyd i'r Gymraeg
gan John Owen, Maes Adda, yn Sir Gaerfyrddin.'
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Yn ei ddiwedd dywedir— < Y Traethawd byrr ymma, a drowyd i'r

Cymraeg gan John Owen, o Maes Adda, Sir Graerfyrddin, yn y
Flwyddyn 1748.' Yr awdwr,
William Penn", ydoedd fab i Syr William Penn, o Winstead, yn

Essecs, a plirif lyngesydd Lloegr yn amser Siarl ii. Cymro o genedl
ydoedd, ac efe, Syr William, ydoedd y cyntaf i gael ei alw yn
Fenn. Enw ei dad oedd John Tudur, a'r hwn, meddai y mab, gan
ei fod yn preswylio ar ben rhyw fynj'dd uchel yng Nghymru, a
elwid yn Sion Penmynydd. Y mae hyn, tybygwn, yn ei gyssylltu 4
Thuduriaid Penmynydd ym Mon. Symmudodd wedi hyny i'r

Iwerddon, lie yr ymgyfoethogodd yn fawr, a phan ddaeth yn ol i

Gymru, cyferchid ef gan ei hen adnabyddion yn Mr. Penn, heb y
llinachau Cymreig. Yr oedd hyn yn dyfod i aiferiad eyffredinol

bellach yng Nghymru, o fabwysiadu yr enw personol cyntaf yn
lie y llinachau o al, ah, ah, nes dyfod o'r diwedd trwy gyssylltu enw
y cartrefle, yn lie hyny, torid yn fyr gyda'r enw personol cyntaf a'r

cartrefle. hyn allan ni a gawn enw y cartrefle yn gyfenw y teulu,

megys Carrey, o Glareg ; Bodfel, o Bodfel ; Pennant, o Bennant

;

Mostyn, o Postyn, &c. : ac felly Fen neu Fenn, o Fen, gan feddwl
Penmynydd."^' Ganwyd AVilliam Penn yn Llundain, Hydref 14,

1644. Wedi cael elfenau ei ddysgeidiaeth yn Chigwel, Essecs, ac

yn Llundain, efe a aeth i Eydj^chain. Yr oedd y pryd hyn dan ar-

gyhoeddiadau crefyddol, yr hyn a weithiwyd ar ei feddwl trwy
bregethiad Crynwr. Gan iddo wneyd profi'es o'r argyhoeddiadau
hyn, efe a ddiarddelwyd o'r Brifysgol. Bu wedi hyny yn teithio ar
led, a phan ddaeth adref, efe a aeth i Gyfreithdy Lincoln, i efrydu y
gyfraith. Gan ei fod yn parhau i ymlynu wrth y Crynwyr, anfon-
odd ei dad ef i'r Iwerddon, ond yno efe a ymunodd yn ffui-fiol a'r

gymdeithas hono, o blegid yr hyn y cafodd ei garcharu. Digiodd
ei dad gymmaint wrtho, fel y troes ef allan o'i dy. Pan yn 24 oed,

efe a ddechreuodd ddyfod allan fel gweinidog j^m mhlith y Crynwy

;

a chafodd ei garcharu yn y Twr ac yn Newgate, ac yn y carcharau
yr ysgrifenodd y rhan fwyaf o'i weithiau.f

Yr oedd Siarl ii. mown dyled o ddeutu 16,000j0. i dad Penn, ac wedi
eu gwneyd iddo yn ewyllys diweddaf ei dad ; ond yr oedd amgylcliiad-

au arianol y penadur hwnw mor isel, fel nad oedd ganddo fodd i dalu

a chan fod y Crynwyr yn dyoddef erlidigaethau a choUedion tr;yTn-

ion o blegid eu crefydd, cynnygiodd Penn i Siarl, os caniatai

iddo ef hawl o diroedd yng Ngogledd America, y maddeuai efe yr
holl ddyled hbno, fel y gallai sefydlu yno drefedigaeth i'w gyfeillion,

y Crynwyr, ac hefyd i bwy bynag a ewyllysiai fwynhau mwy o
ryddid crefyddol nag oeddyut yn ei fwynhau yn y wlad hon y dydd-
iau hyny. Felly, ary 5med o lonawr [1681], cadarnhawyd talaeth

helaeth i William Penn, o dan yr enw Femmflvania. Mynasai Penn ei

galw yn Gymru Nowydd, ond ni fynai yr ysgrifonydd, Gabriel Thomas,
Cymro, mo'i galw folly. Er bod y llywodraoth wedi rhoddi ysgrif

hawl o'r dalaoth i Poini, nid j^styriai efe or hyny fod ganddo liawl,

heb wneyd cytundeb A'r Uwythau Lidiaidd ydoedd yn preswylio

* Cyfaill o'r Hen Wlad rjn America, 1838, t. 268.

t W, Jonw's Chnatiau Biography.
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y wlad. Yu gaiilynol, wodi iddo p^yrlmedd drosodd ar yr 28fed o

Ilydn'f, 1G82, dranoeth efo a alwodil y llwytlmu Indiaidd a'u pon-

aothiaid, a j^wiiaeth bwrcasiad o'r tiroodd, g^an dulu am dano inewii

nwyddau amrywiol, hyd i wertli i)iim cant a do{^ ar liugain o

ddolerau. Yr oodd o Crymry yn yinfudo p:yda William Penn, y rhai

oeddynt Grymvyr, mefj^ys Dafydd Lhvyd, yr Invii a fu yn p^yfieitliydd

cyffrcdinol, a hlaonor y jO'"""<iJ^<l*l pyntaf yn 1G83, acofoa dynodd
y oytiuideb 4'r Indiaid ; Tliomns Ijhvyd, brawd i CliarltK Lloyd, o
Ddolobran, ym mhhvyf Moifod, yn sir Drofaldwyn, a'r liwn a fu y
llywytld p^weithrodol f!yntaf ar dalaeth Pennsylvania, yn 1684;
Gabriel Thomas, yr hwn oedd ysg-rifenydd y cynnulliad cyntafyn
168;J ; Anthony Morris, maer cyntaf Pennsylvania ; Griffith Jones, }t
ail facr ; Hugh Dafydd,* yr hwn oedd un o ddeiliaid Charles Lloyd,

Dol»>bran.f

Cyfansoddodd lawer o lyfrau, er nad oes yr un wedi ei droi i'r

Gymraeg ond yr ucliod ; oud y mwyaf poblogaidd o*i ysgrifoniadau

yw yr un a olwir ^ No Cross, no Crown^ ( = Heb Groes, heb Goron).

Bu yn briod ddwy waith. Ei wraig gyntafydoedd Gulielraa Maria
Springott, nierch Syr William Springett, o Dorking, yn Essecs, a'r

lion a briododd yn 1672, pan oedd yn 32 oed. Ei ail wraig yduedd
Hannah, niorch un Thomas Calow, Ysw., jt lion a briododd yn
1696, pan oedd yn 52 oed. Bu farw yn Ruscomb, ger Reading, yn
Lloogr, yn 1718, yn 74 oed.J

2. ^ * Annerch i'r Cymry, gan Evan Pugh.'

['Annerch i'r Cymru ... o waith Ellis Pugh,' yw y llyfr a olygir ; ond nid
argniffwyd mo hwuw yn Gymraeg dan y fi. 1782.]

3. * Addysg i'r rhai a ddeuant i dderbyn Bedydd Esgob, mewn
ffordd o holiad ac atob. Gyda Gweddiau iddynt i'w harfor cyn ac

wedi'r unrhyw.

Llundain.'

4. * Drych Difynyddiaoth : Neu TTyfTorddiad i wybodaeth jachus-

ol o Egwyddorion a Dyledswyddau Crefydd : sef, Holiadau ac

Attebion Ysgrythurol ynghylch yr Athrawjaeth a gj'nhwysir yng
Nghatecism yr Eghvys. Angonrhoidjol i'w dysgu gan Hen a Jeu-

aingc, yn Bum Rhan. Gan Weinidog o Eglwys Loegr.

Argraphwyd jti Llundain, gan Joan Olfir, ym Mai-tholomy Clds,
ger llaw Smithflild Gtjrllowinol, yn y Flwyddyn mdccxlviii.'

Gwaith Ficer Llanddowror.

5. * Hydrographical Survey of tlie Coast of Wales.*

Dywedir mewn lie arall mai enw y gwaith hwn yw :—
* Plans of

* Cyfaill o'r Hen Wlad yn America^ taflcn gj'ssylltetlig A rhifyn Medi, 1838.

f An Accotmt of Richard Daries, Cloddiau Cochion, t. 5.

::: Cyi/aiU or Htn Wlad, 1839, t. 258-9 ; W, Jones's Chrvtian Biography.
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Harbours, Bars, Bays, and Roads in St. George's. Channel.'*
Daetli allan liefyd yn 1801, gydag 'Additional Observations, from
Surveys lately made by William Morris. Shrewsbury, Printed for

the Author by Sandford and Madocks. 1801.'

AViLLiAM Morris ydoedd drydydd mab Lewis Morris, awdwr
gwreiddiol y ' Plans.'

Gwaith Lewis Morris, o Benbryn, yn sir Aberteifi, gynt o Fonj-

ydyw. Dywedir mai rhan fechan o hono a gyhoeddwyd y flwyddyn
hon, sef tuag ugain o forleni (chartsJ ^

yn dangos ansawdd amrywiol
aberoedd Cymru, porthladdoedd, &c. Nid ammhriodol a fyddai
rhoddi yma ychj^dig o'r rhagymadrodd, er mwyn dangos natur y
gwaith i'r rhai hyny nas gwelsant :

—

'Yr athrist hanesion am longddrylliadau, a choUedion, yn
dygwydd mor fynych ar dueddau Cymru (y rhai yn ddiammheu a
achlysurwydynbenafoblegid difFyg gwybodaeth, ac ammherfieith-

rwydd y Darluniadau a roddwyd o'r parthau hyny) a gymhellodd
Gyfarwyddwyr y Morlys i gymmeryd yr unrliyw dan eu hystyriaeth,

ac i benderfynu ar fod i arolygiad mesurol gael ei gymmeryd mown
Haw. Ac yn y flwyddyn 1737, rhyngodd bodd iddynt fy mhenodi
i at y gorchwyl ; a dechreuais arno wrth y Penmaen Mawr yng
Ngwynedd, ger llaw Bar Caerlleon. Ar ol cyflwyno gorchwyl
blwyddyn, archwyd i mi fyned rhagof ; ond gan na ddarparesid i mi
eto mo'r cyfreidiau a'r defnyddiau anhebgorol i'r perwyl, gohiriwyd

y gorchwyl hyd y flwyddyn 1742. Y pryd hwnw y caniataodd y
Cyfarwyddwyr i mi lestr wedi ei ddarparu yn gyfrdo ; a thrwy y
moddion hyn, aethym a'r gwaith ym. mlaen gyda gofal a manylrwydd
mawr hj^d nes cyrhaeddyd y mynediad i For Hafren. Ond yn y
flwyddyn 1744, cyfododd y rhyfel rhwng y deyrnas hon a Ffrainc, a
Uesteiriwyd y gwaith ; a minnau a orphenais fy morleni, ac a gyflwyn-

ais fy arolygiad i'r Morlys. Ydg^^uniadau o'r Porthladdoedd, &c.,

ag sydd yn awr wedi eu cerfio, ac yn cael eu gosod yn y Traethawd
hwn, a flurfiwyd yn y dechreu yn Uyfr bychan a wnaethym i'm

gwasanaeth i fy hun ; er mwyn adnewyddu fy nghof, pan ddygwyddai
tynimestloedd, neu ryw anhap disymmwth, a ddichonai ddamweinio
yn ystod y gwaith. Ond hapiodd i mi ddangos y pethau hyn i

Arglwyddi y Morlys, a rhyngodd bodd iddynt eu cymmeradwyo, gan
annog ar iddynt gael eu cyhoeddi or budd i forwyr

;
yng nghyd a rhai

crybwylliadau a wnaethwn mown pertliynas i'r gwelliadau a ollir eu
gwneuthur yn y Porthladdoedd hyny : gan na thybid yn addas gy-
hoeddi yr Arolygiad o'r hoU Arfordir nes mynod A'r gwaith ym nilaeu

hyd Bentir Cernyw, sef gorplien hydyno, o For Hafren. GaUaf au-

turi(J honi fod un peth anarferol yn y Darluniadau hyn, ac nas ceir

mewn odid, os yn unrhyw rai oreill; hyny yw. Bod enwau lleoedd wedi

eu dodi i lawr yn ol eu gwir orgrafl'; yr hyn mown Darlunleni

ereill o'r Arfordiroedd hyn sydd yn gyfl'rodinol yn cael ei wneutliur

yn y fnt 'i fodd, fol nas clywodd trigolion y manau hyny oriood son

am danynt, ac nad ydynt gan mwyaf ddimamgon naflug-ddyft»isiau

cyfieitliwyr anwybodus, a chorfwyr esgoulus : eithr yr oodd fy ad-

* QoletLod Cymru, Uyfr iii. t. 340.

+ Gwelrhif 5, cl.f. 1735.
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nahyddiaorti o iaitli a hynaiiaethau 7 Brytaniaid yn rlioddi mantais
i mi yn liyn.*

6. % 'Profiad Tufewnol,' &c.

Hanes neu liiman-pofiant rhy^ grcfyddwr ISrethodistaidd ydyw

;

ond p:an fod yr iin a ddaeth i law yr ysL^rifonydd yn ammhertl'aith,

ni ellid rhoddi vchwano^ o borthyuas iddo. llaues am naw mlyn-
edd ydyw, o'r 11. 1734 i 1743.

7. % ' Qalar a Gorfoledd y Saint,' &c.

Nid yw y rhagddalon wrtli y copi a gafwyd o hwn. Llyfr Hymnau
byclian ydyvr, yn cynnwys 24 o liymnau da, un o ba rai yw hon
sydd yn declireu,

—

* Fe ddorfydd sAn am ryfel,

Fe dderfydd cario'r groes.*

8. (1.) * Darluniad o'r Gwir Gristjon; neu, Hanes byr o Fywyd
Sanctaidd a Marwolaeth Mr. Henri Gearing, Dinasydd o Lundaiu.

Ynghyd ag Amryw Bothau gwodi eu casglu allan o'i Bapyrau, y rhai

oodd er profi a holi ei hiinan, ac a all fod yn Gyfarwyddyd a Chym-
morth i Gristjonogjon eraill yn Aclios pwy8fa^\T eu Heneidjau. Gan
Mr. Joan Shower, Gweinidog yr Efengyl. Gwedi ei argraphu

amryw weitlijau yn y Saesneg ; ac yn awr y waith gjTitaf yn Gym-
raeg. Gyfieithad Mr. P. Pugh. At yr hj-n y chwanegwyd
!Myfyrdodau Difrifol a gasghvyd allan o Lyfr arall o Waith Mr.
Shower.

Argraphwyd yn Llundain, gan-iToan Olfir, ym Martholemy CIAs,

dros Ewyllysiwr da i'w Wladwyr, yn y Flwyddyn 174b.'

(2.) *Myfjrdodau Difrifol ynghj'lch Dioddefaint Crist, i. Yn yr

Ardd. 11. Yng Nghaorsalem. Ac, yn. in. Ar F^-nydd Calfari. A
gasglwyd allan a Lyfr arall o Waith Mr. Joan Shower, a elwir

Dioddefiadau Crist yn cacl eu hamlygu wrth Fwrdd jt: Arglwydd.

Canys cynnifor gwaith ag y bwytewch o'r bara hwn, ac yr yfoch o'r

cwppan hwn, y danghoswch farwolaeth yr Arglwydd oni ddelo.'

(3.) * Hymnau ar amryw achosion.'

Y mae y tri uchod yn uu llyfr ; ond bod gwyneb-ddalen i'r ddau
olaf hefyd.

9. * A History of Anglesea, with a Distinct Dosiription of the

Towns, Harbours, Villages, &c., as a Supplement to Eowlands's; with

Memoirs of Owen Glyndwr.'

Dywedir mai awdwr hwn ydoedd

Hexrt Owen, M.D., yr hwn a anwyd yn Nhan y Gader, ger
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Dolj^ellaii, yn sir Feirionydd, yn y fl. 1716. Cafodd ei cidysgeidiaeth

yn lihutliyn a lihydychain. Bu yn dilyn yr alwad feddygol am
tua tliair blynedd ; ond o blegid ei iechyd ymgymmerodd a'r weinid-
ogaeth, ac wedi ei ordeinio, cafodd ei wneyd jn gapelwr i Syr
Matthew Featherstonehaugh, gyda bywoliaeth eglwysig Torling, yn
Essecs. Yn 1750, cafodd bersoniaeth St. Olave, Llundain, yn lie

Torling, ac yn fuan ei benodi yn gapelwr i esgob Llandaf, wedi
hyny Durham. Bu yn ymwneyd 4 llenoriaeth ddysgedig ar hyd ei

oes, a chyhoeddwyd llawer o'i weithiau. Ni chyhoeddwyd dim o'i

eiddo o berthynas i Gymru ond hwn, ac ail argraffiad diwygiedig o
Eowlands's 'Mona Antiqua.' Bu farwHydref 15, 1795, yn 79 oed.*

10. 'Thomse Tanneri, Episcopi Asaphensis, Bibliotheca Britan-

nico-Hibernica : sive de Scriptoribus qui in Anglia, Scotia &
Hibernia ad sseculi xvii initium floruerunt ; ex editione Davidis

"Wilkins.

Londini, 1748.' Unplyg.'j

[Thomas Tanner a anwyd ym Market Lavington, yn swydd Wilts, yn
1674 ; derbyniodd ei ddysgeidiaeth ym Mhrifysgol Rhydychain ; a chyn
diwedd ei oes cyrhaeddodd yr urddas o eistedd yng nghadair esgobawl Asaf
yn Llanelwy. Heb law y gwaith a grybwyllir yma, y mae yn awdwr y
* Notitia Monastica, ' yr bwn sydd waith rhagorol ar hanes y mynaehdai ; a
chyfroddodd lawer o erthyglau i argraffiad o'r ' Athena3 Oxonienses ' gan
Wood. Bu farw yn 1735.]

11. % 'Pedwar o Gywyddeu Sef i dywydd Galarnad Pechadur

o waith Elis Eowland ii Cywydd Marwnad Hugh Morrus y
Bardd iii Cywydd Llyntegid sef y prydydd yn Cyfflybu tonau'r

llun i dragwyddoldeb rv Cywydd ir jar ar mynawyd

Argraphwyd gan J Eowland Bala Tros Eichard Eeinallt Siopwr
Prise Ceiniog a dime.' [16plyg.]

[Math o 16plyg ydyw. Nid oes iddo amseriad. Rhifnodir y tudalenau hyd
9, ac yna dechreuir a 2, a pharheir hyd 8 ; ac felly 16 tiidalen ydyw. Y mae
yn dwyn yn hoUol yr un gweddnodau §, 'Dyfyrwch ir Cymru,' o ran papyr,
orgraff, argrafi^ a difFyg attalnodau, a'r cyffelyb ; ac y mae ym mhob un o
honynt dudalenau cyfain heb gymmaint ag un attained. Ar ei derfyn dywedir
mai * Diwedd yr ail Rhan ' ydyw ; a diau genyf mai ail ran ' Dyfjrrwch
ir Cymru ' yw ; canys ceir ' Terfyn y Rhan Cyntaf ' ar ddiwedd hwnw. Y mae
y ddau lyfr, fel yr awgrymwyd, yn gwbl gyffelyb i'w gilydd ; a gellir barnu
mai o'r un was^ y daethant allan ; ac nid yw debyg fod y nalll na'r Uall o honynt
wedi derbyn ei argraff yn Dulyn, os y He hwnw a olygir wrth ' Duelyn ' ar
ragddalen y * Dyfyrwch.'J

1749.

1. * Llythyr ynghylch y Ddyledswydd o Q-ateceisio Plant a Phobl

Anwybodus.

* Oent. Magazine^ 1778, 1797 ; Williams's Eminent Welshmen. [Y mae
cofiant byr am y Dr. Henry Owen, o waith Caerfallwch, yng Ngokuad Cijmru^

iL 201.]

t Dktionnaire Bibliographique. Tome TruUiimc.



1749] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 417

Argraphwyd yn Lluiidoin, gan loon Olifer, ym Marthobmy C168,

gor llaw .Sinithliold Gorllowinol, j-n y Uwyddyn mdoclix.*

Gwaitli «^w'c«iiiidog Llanddowror yw hwii hofyd. Olifor ydoedd
argraflydd y Gymdoithas or Lledaonu Gu-ybodactli Gmtionogol.
Bufarw lonawr 19, 1775.

2. * nyfforddiad Gynnwys i Wyhodaoth ja<liusol o Egwyddorjon

a I)3'lodsMryddau Crofydd ; Sof, Iloliadau ac Attoljion Ysgrythyrol

yughylcli yr Atlirawjaoth a gynhwysir yng Nghatecism yr Eglwys.

Aii«2^oiirlieidjol i'w dysgu gan Hon a Jeiiaingc. Gan Wcinidog o

JO^^Uvys Loegr.

Argrapliwyd yn Llundain, gan Joan Olfir, ym ^fartholomy C16s,

<^flr llaw Smitliffild Gorllowinol, yn y Flwyddyn mdccxlix.' [8plyg:

t. 320.]

Yr un yw awdwr hwn etc.*

3. * Llyfr o Woddiau Duwiol yn Cynnwys ynddo Mwy na Saith

iip^ain o Woddiau ar amryw Achoeion, ac ar bob Amsor eyfaddaa i

Weddio, yn Gyffredinol ac yn Neiillduol. Y Gweddiau hyn a gasgl-

wyd allan o waith yr Awdwyr gorou yn Saosnaog, Ac a Gyfieithwyd

i'r laith Gymraeg.

Argraphwyd yn y Mwytliig, ac ar weilh yno gan Thomas
Durston. 1719.*

4. * A Collection of Welsh Travels, and Memoirfl of Wales.

Containing i. The Briton Described, or a Journey thro' Wales:

Being a Pleasant Relation of D—n S—t's Journey to that ancient

Kingdom, and remarkable Passages that occur'd on the Way. Also

many choice Observations and notable Commemorations concerning

tlie State and Condition, the Nature, Humours, Manners, Customs,

and mighty Actions of that Country and People, ii. A Trip to

North Wales, by a Barrister of the Temple, iii. A Funeral Sermon,

preached by the Parson of Langwillin. rv. MuscipiJa ; or the

Welsh Mouso-trap, a Poem. The whole collected by J. T. a mighty

Lover of Welsh Travels.

London : Printed fop and Sold by J. Torbuck, in Clare Court,

near Drury Lane; aud also by most Booksellers and Pamphlet
Shops in England and Wales.'

Awdwr yr uchod oodd y nodedig Ddoon SwiTFr. Tybiwn mai
Liangwillog,f jtu Mon, a feddylir wrth * Langwillin * uchod.

• Gwel rhif 1, d.f. 1743 ; a rhif 4, d.f. 1748.

t [Eiiw dychymmygol ydyw, yr un fath A'r hoU lyfr.]

53
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Y DeonJonathan Swifft ydoedd wyr i Thos. Swiflft, ficar Goodrich,
sir Henffordd, ac a anwyd yn Nublin yn 1667. Cafodd ei ddysgeid-
iaeth yng Ngholeg y Drindod yno. Bu ar feddwl myned yn filwr,

ond wedi liyny cymmerodd urddau, a cliafodd brebenduriaeth yn
Connor, ac wedi hyny fywoliaeth. Laracon a Rathbigan. Yn 1701,
cymmerodd y radd o D.D., a declireuodd ysgrifenu llythyrau ar
lywodeg. Yr oedd yn awyddus iawn am gael esgobaeth yn
Lloegr ; ond yr oedd y Frenines Ann yn ammheu a oedd ef yn
uniongred, a'r unig godiad a allasai ef ei gael oedd deoniaeth St.

Padrig, yr bon a gafodd yn 1713. Yr oedd ei fywyd moesol hefyd'

yn ammbeus iawn, ac hyd yn nod yn wartbus i'w swydd. Yr oedd
yn boblogaidd iawn gyda'r werin Wyddelig, o blegid ei ysgrifeniad-

au yn pleidio defnyddio gwisgoedd o waitb Gwyddelig yn unig yno,
er mwyn cefnogi llaw-weitbwyr cartrefol. Yr oedd ei ddawn ysgi'if-

enu yn llym, digrifol, a gafaelgar. Bu farw yn 1745, yn 77 oed.*

5. * Welcb-Piety Continued: Or a Furtber Account of tbe Cir-

culating Welch Charity Schools, From Michaelmas 1747, to

Michaelmas 1748. In a Letter to a Friend.

London : Printed by J.. Oliver, in Bartholomew-Close. k,DCC,XLix.'

6. * Welch-Piety Continued : Or a Further Account of the Cir-

culating Welch Charity Schools, From Michaelmas 1748, to

Michaelmas 1749. In a Letter to a Friend.

London : Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close, m,dcc,xlix.*

7. * Llythyr at y Cyfryw o'r Byd ac sydd raid eu deffroi a*u

cyfarwyddo er Lleshad a Budd tragywyddol eu Heneidie. Tan y
Pennau a ganlyn. i. Difi-ifol Ystyriaethau. ii. Hunan-ymholiad

wedi ei gasglu oddiwrth y Gredo. in. JSunan-ymholiad oddiwrth

Weddi yr Arglwydd. iv. Hunan-ymholiad oddiwrth y Deg Gor-

chymyn. v. Gofyniadau ynghylch Efengyl Crist. Yi. Dwys
Eglurhad o'r Geirie Paham y byddwch feirw. Gan Mr. John
Beynolds, Gweinidog yr Efengyl yn y Mwythig. Wedi ei Gym-
reigio er Ueshad y Cymru.

Caer-fyrddin : Argraphwyd yn y Flwyddyn mdcc,xlix.'

Y Parch. John Reynolds ydoedd fab i John Reynolds, M.D., yr

hwn a drowyd o eglwys Wolverhampton yn 1661, o blegid ei

Anghydffurfiaeth. Dygwyd y mab i fyny yn Ymneilldiiwr, a bu 3'n

gweinidogaethu yn Uwyddiannus yn y Mwythig, ac wedi hyny yn
Llundain. Gworthwyd Uawer o filoedd o'r llyfryu uchod yn
Seisonaeg. Mr. Reynolds a bregethodd yn angladd y Parch.

Matthew Henry.

f

* Maunder's Biographical Treasury,

t Pahner's Calami/a Nonconformists' Mem^orial, vol. iii. p. 246 ; Sir J. B.
Williama's Memoirs of M. Henry, p. 217.
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8. ^ 'Essay upon Britisli Antiquities, &c. By Lord Kames.'

9. ' Pigion Prydydtliaeth Pon-fardd y Cymry : 8of Caniadau, a

Hymnau ac Odltiu Ysprydol ; Allan o Waitli y Parchodig Mr.

Pri chard, G^ynt Ficcer Llan^Tiiddyfri.

Argraphwyd yn Llundain, gan loan Olfir, ym Manliolomew-
ClOs. MDCCXLIX.*

Mr. G. Jones, Llanddowror, a dalfyrodd ac a gyhooddodd waith

y ficar fel hyn y tro hwn.

10. * Cambria ; a Poem in three Books : Illustrated with Historic-

al, Critical, & Explanatory Notes. Humbly Inscribed to his Eoyal

Highness Prince George. By Richard Bolt.

London: Printed for "W. Owen, Temple-Bar. 1719.' 4to.

Cynnwysa y llyfr hwn lawer o nodau am Gymru a Chymry.

11. * Cynghorion yn erbyn Tyngu, Tori'r Sabbath, a Meddwdod
;

ynghyd a Thraethawd byr o'r Cyfreithiau ag sydd mewn Grym tu

ag at gos2)i y Troseddau hynny.

Caerfyi-ddin, Argraffwyd gan loan Ross, yn Heol Awst.
MDCCXXXXIX.'

Y mae hwn yn ddwyieithawg, ac iddo wyneb-ddalen Seisonig
hofyd.

12. * Carol Marwnad Evan Williams, yr hwn a orphennodd ei

Yrfa yn y Flwyddyn 1748.

Bristol : Argraphwyd gan S. a F. Farley. 1749.'

13. *A Poem, Sacred to the Memory of the late Sir Watkin
Williams Wynne, Bart. By Richard Rolt, Author of Cambria.

liondon : Printed for W. Owen, Publisher, at Homer's Head
near Temple-Bar. mdccxlix. [Price One Shilling.]'

14. < A View of Llanberis. 1749.'

1750.

1. * Gwaodd Ynghymru yn wynob pob cydwybod euog. Yr ail

Argraphiad.*

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Tho. Durston, yn y Fhvvd<l\ n
1750. Ac a werthir gan Dafydd Jones o Drefryw yn unig.'

Yr awdwr ydoodd Morgan Lhvyd o W>Tiedd ; ac y mae yn oi rag-

flaonu ei 'Lythyr at y Cymru Cariadus.' Y mae hefyd yn ei

• Gwel rhif 16, d.f. 1053; a rhif 1, d.f. 1739; felly dylasai hym fod y
trydydd argraflSaci
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ddiwedd englynion gan Dafydd Jones, Ttos. Llwyd, Huw Morris,

Mr. Dafydd Lewis, lago ab Dewi, Bess Powys, a Wiliam Philip.

2. * Eglurun Ehyfedd, Sef, Ystyriaethau Godidog, yn gyntaf yn

cynnwys hanes yr Hen Wr o'r Coed. Yn ail, Breuddwyd Troilus.

Yn drydydd, Tr6edigaetli Evagrius y Philosophydd. Yn bedwar-

ydd, Mertbyrdod Andronicus ymerawdwr. Yn bummed, Cywydd y
Mertbyron. Y ddau a osodwyd allan gan Dafydd Jones,

Trefriw.

Mwytbig.'

3. ^ * Hanes o Fywyd a Marwolaetb Judas Iscariot.

Mwytbig.'

4. * Galwad at Orseddfaingc y Gr4s : fel na'n condemnier o flaen

gorseddfaingc Bam : Neu Ymddiddanion yngbylch Gweddi. Yn
cynnwys annogaetbau a cbyfarwyddiadau i weddio Duw tra fyddom

yn y Byd hwn ; fel y byddom sier o Ras a thrugaredd i fywyd tra-

gwyddol yn y byd a ddaw. Yr ail argrapbiad.f Gan Weinidog o

Eglwys Loegr.

Llundain : Argrapbwyd gan loan Olfir^ yn y lie a elwir Bartbolo-

mew-Close, ger Haw Smithfield. m,dccx.'

Prin y rbaid mynegi mai gwaith y Parch. G. Jones, Llanddowror^
yw yr uchod.

6. * Llwybr Hyfibrdd y Plentyn Bach i Fywyd Tragwyddol. Neu,

Genadwri Nefol yn dyfod a Newyddion Gogoneddus o dangnefedd

ac amldra i drigolion Brydain Fawr. Yn rhoddi esiampl tra hynod

am dduwiolder ac haelioni llangc jeuangc a Elwyr Benjamin yr hwn
a fu farw Dydd Sul y 14 o Fehefin diweddaf. Y modd yr ymddang-

hosodd i'w Ddd ac i offeiriad y Plwyf mown Dull Gt)goneddus ar

61 ei farwolaeth. Ei ymddiddanion hyfryd wrthynt. Yn dra

chyfleus i'w ystyried gan bawb, yn bendifaddau dynion jeuangc.

Gan Mr. Worthy, Mr. Jones, Mr. King, Gwr Bonheddig.

Wedi ei Gyfieithu yn Gymraeg gan Tho. Evans.

Pengwem, s.y.h. Mwythig, argrapbwyd 1750.'

6. ^ * Hanes Tair Sir ar Ddeg Cymru. Yn'^Cynnwys ysbysiad

helaeth pa fath ydynt. A pha bothau goreu sy ym hob un o honynt,

A pha fath Bobl sy'n Gwladychu ynddynt, a photh yw Hyswiaeth

bonnaf Merched ymhob Sir ? Pa yd ac Enllyn sy anila a gorau

ymhob un o honynt, A Pha le mae'r Cyffyleu, Gwartheg, Defaid,

+ Gwcl rhif 4, a.f. 173a-
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Brothynod, Gweoedd, Qwlanoni, y Uieininu j^orau yn^ Ngliymru,

&c. At yr hon y clnvanogwyd Tair o Gerddi Dwyf"' A IM.if.-.li

riwyfydd jxJb Sir uweh eu ponnau. Gan D. T.

Argraphwyd yng Ngwrocsam gan R. Marsh Gworthwr Lijirau.*

[Knw yr awdnr ydootld Dafvdd Thomas. Y mae (Jwaiter Mochain^ yn ei

Ofueral Vieto of the AtjncuUarv and Uonujtfic Econcnny of South H'«/<r^, yu
(lyfyuu yn fynych o*r gwaith hyra.]

7. 51 [' Dyfyrwc'h ir Cymru Neu Ddowisol Ganiadau 8ef Cywydd
ir arian o waith y Parchodig Mr. Ellis ap Ellis o Uandrillo yn

Ivhos Yu rhoi byr gyfri or daioni. a'r dryg^oni a bair arian Arian

attyb i bob Peth modd Solomon, gwraiddin iK)b drwg iw arian-

garwch medd St. Paul 1 Tim. 6. 10 Preg. 10. 19

Cywydd i ofyn Cyngor i'r Llwynog, o waith Hugh Lloyd Cynfel

ymlilwy Maoutwrog yn Sir Feirionydd : Mao atteb ir Cywydd or

blaon waithyr un Gwr am gyffes y Llwynog

Byrr hanes ynghylch Can tre'r Gwaelod sef y Tir a fu gynt ar

Gyfhniau sir Aborteifi a sir Feirionydd ond yn awr sydd wedi

lyngcu gan y Mor mown cywydd o waith hen Awdwr

Cywydd o Alarnad am yr Anrhydeddus fardd Ed. Morris or perthi

llwydion o waith Hugh Morris

Cywydd o Ilanes Ponsilfaenia a wnaod yno gan Hugh GruiTudd

gynt o Iwyn y Brain yu sir Feirionydb

Cywydd i'r drycin a'r Drudaniaeth gan Daf. Manuel

Cywydd o waith Thomas Price Esqr. o Bias lolyn er Rhybydd i

bawb gytuno ai gilydd a pheidio Amyned i'r Gyfraeth gau fynegu

fel oi mae'r gwyr y gyfraith yn amdwyo pob un o'r ddau Tu

Cerdd alarus a chwynfan Sion y Prydydd yn ei garchar ar y don

a Elwir Gwol jt Ddoiliad

Ni phrintiod orioed or blaon mor gwaith Gorchestol yma ond

mown hen Almanacs

Duelyn Print by J. P. For Richard Evans Price Three Pence '

Gellir dynotli hwn, a'r ' Pedwar oGywyddeu' (rhif II, d.f. 174S), fcl y
llyfrau angliywiraf a argraffwyd yn yr iaith fJymraeg. C'ynnwys hwn 3*2 o
dudalenaii lOplyg ; ac ar ci d«liwc«l(l ctir

—
' Terfyn y Klian t'yntaf ;' ac nis gall

fixl fawr o aiimiht.'U;ieth na«l y llyfr arall a niKlwyil yw yr ail ran. Nid ooe

nemawr o attalnod na thohunl i'w .'u.'.-.l o .1.1. .In. n i .l.liu. .1,1 v .l.Lm K fryn;

ac y maint yn nodcdig am eu hall i iV
llyfryn hwn ; ond gosodir cf ynia , dd-
eu,' er y tybiaf mai hwn, oc nid y llyiiyu hwuw, a ymddaugosoJd g^uu.t.J

Edward !Mokris neu Mojrus oodd wr cyfrifol o borthmon, yn byw
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yn y Perthi Llwydion, plwyf Ceryg y Drudion, yn sir Bdinbych.
Yr oedd 3^11 g^ydoeswr 4 Huw Morus, ac yn gyfaill mynwesol iddo.
Bu farw yii Essecs, tra yr oedd yng nghylch ei alwad fasnachol.
Thomas Price neu Pbys ydoedd fab i'r Dr. Elis Prys, o Bias

lolyn, yn Yspytty Ifan, sir Ddinbych. Efe a briododd Margaret,
merch William Grriffith o'r Penryn, ger Bangor, yn sir Caernarfon.
Gan ei fod o dnedd led wyllt, efe a wnaetli i fyny long ryfel yn amser
y Frenines Elisabeth, i fyned i herwa yn erbyn yr Yspaeniaid.
On bu wedi hyny yn swyddog yn y fyddin. Yr oedd felly pan
ddarfu i'r frenines adolygu ei byddin yn Tilbury, yn 1588. D}^-

wedir mai efe, gyda'r Cad. AVm. Middleton, a'r Cad. Thos. Huet*
(neu Huel, ef allai), oedd y cyntaf erioed i cbwiffio myglys, neu yn
bytrach. dail cordeddedig (

= ceglys neu cigarsJ, yn heolydd Llundain,
a bod y Uuoedd yn edr3^ch yn synedig arnynt. Y mae rhai pethau
ereill o'i waith yn argraffedig ;f megys * Cof am Richard Myddleton,
Llywydd Castell Dinbych a'i wraig Jane;' 'Cywydd Ffoledd leuenc-
tyd.' Y mae mewn ysgrif Gywydd ar farwolaeth ei fab Elis Prys.
Yr oedd yn byw jd. sir Graernarfon yn 1599. Bu farw tua r fl. 1610. J

8. ^ *Llyfr *Meddyginiaeth a Physygwriaeth i'r anafus a*r

clwyfus. Yn Cynnwys Cynghorion tra Buddiol a llesol i ddyn ac

Anifael; o Gasgliad hen physygwr Celfyddgar. At yr hyn y
chwanegwyd y Gelfyddyd o goginiaeth (neu cookery) i arlwyo neu

Drwsio amryw fath ar fwydydd, sef Cig, Pysgod, ac adar, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig.'

9. * Welch Piety: Or, A Further Account of the Circulating

Welch Charity Schools, from Michaelmas 1749, to Michaelmas

1750. To which are annexed Testimonials Relating to the Masters

and Scholars of the said Schools. In a Letter to a Friend.

London : Printed by J. Oliver, in Bartholomew Close, mdccl.*

10. ' A Sermon Preached from John v. 28, 29. Occasioned by

the Death of Mr. Evan Williams, Preacher of the Gospel in Wales.

To which is added some Account of bis Life and Death. By
Edmund Jones, Minister of the Gospel.

London : Printed for J. Noon, at the White Heart, near Mercers
Chapel, Cheapside. m,dcc,l.'

Mr. Evan Williams ydoedd fab i Evan Williams a Gwenllian

Ifan, o Abercraf, ym mhlwys Ystrad Gynlais, yn sir Fryclieiniog,

ac a anwyd lonawr 6, 1719. Difrifolwyd ei feddwl yn ieuanc trwy
weinidogaoth un o woinidogion yr Ymneillduwyr o'r onw Lewis

* [Cadben Koet y gelwir ef yn gyffredin.]

+ [Cyfansoddodd nifer mawr o ganiadau ar wahanol fesuraxi barddoniaetb

gaeth, yn gystal ag amryw bethau luewn iaitli rydd. Y uiaeeibrydyddiuetb, ac

ond odid oi ryddiaith liefyd, ar gadw mown llawysgrifen yn y Gywreinfa
Brydeinig yn Llundain.]

X A rchceologia Can^rensis, 1860, p. 114, &c.
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Jones, yn<? ngliyd a darllen aniryw lyfraii aj^ oodd^'nt wodi en cy-

lioeddi yii Gyniiac*^ yii yv och Iiuiio. Ymunodd A'r Yiiin«*iildu\vyr

yiig Nghwm Llyi'naut, o dan weinidop^uoth Mr. Koj^or llowol, yn
1739, pan yn 20 o«'d ; oud o blog-id hod Mr. How«l n'i hobl yu j^wyro

oddi wrtli cftMi^yleiddrwydd a Kymlrwydd yr ' ffo a wel-

odd yn liriodol ymuno A cliynimuiidtd) Mr. I). IJ •
, lilangeitho,

a Mr. Grlllith Jones, Llanddowror, yr hwn a'i hanionodd yn 1742, i

sir Gaernarlbn i prynnyj^ ar gadw oi Y.s<;olion lihad Synimudol yno, lie

y dyoddofoddoi faoddu yn dost,* a pluin y gallodd ddianc a'i fywyd
yn ysp^lyfaoth. Wedi oi ddyfod yn ol, efo a ail yniun<jd<l a*r Ymneill-
duwyr yn Nofynog, yr lion oodd yn ej^lwys o e*jfwyddorion efonp^yl-

aidd, a sefydlasid j^an Mr. Edmund Jones, a'r hwn a'i cefnogodd i

brogethu. Yu Hydref 4, 1745, pan yn 26 oed, aetli i'r athrofa i

Gaerfyrddin. Tra yr oedd yno }t oedd yn pregetliu bob Sabbath o
ddeutu Gaerfyrddin, yu yn amlaf yng Nghapel Glan Dwr, yn sir

Benfro, lie yr oedd lien weinidog o'r enw John David. Buwyd yn
meddwl ei ordeinioyno fel cynnorthwywr i hwnw ; ond daeth galwad
daer am dano oddi wrth y gynnulleidfa Ymneillduol yng Nghaer-
narfon, ac yno yr aeth Modi 7, 1747, mogj's ar brawf, ac yr arosodd
hyd y Nadolig, prvd y dyclnvolodd yn ol i'r athrofa. Ond cynnydd-
odd effeitliiau y driuiaetli a gafodd y tro cyntaf yn rhwyg yn ei gyf-

ausoddiad naturiol cryf, fel y bu farw Awst 19, 1748, yn 29 oed.f

11. * Rhan o Bregoth Ein Harglwydd ar y Mynydd. Wedi ei

Egluro a'i osod allan yn gyntaf yn Saosouaeg gan John AVesley,

M.A. Cydymaith o Colege Lincoln yn Rhydychain. Wedi ei gyf-

ieithu'r awrhon er Bydd i'r Cymru.

Argraphedig yn Brista gan Felix Farley, mdccl.'

Cynnwysa y traetliodyn liwn y brep^eth gyntaf o eiddo Mr. Wesley
ar y Bregoth ar y ^Mynydd, sef ar Mat. v. 1—4. Nid oes enw eyf-

ieithydd ; ond y mao yehydig o linellau tlysion o'i blaen, * At y
Darllonydd Hawddgar,' gan y cyfieithydd, pwy bynag ydoedd.
Gwelir oi bod wedi ei thaenu yn Gymaog yng Ngh3'mru banner can
nilynodd cyn i'r Wesleyaid feddwl am sefydlu achos Cymreig yn y
Dywysogaeth.

12. * Ymddiddan rhwng Methodist Uma^yI^-gred ac un Camsymol.
Yr aQ Argraphiad.

Argraphwyd jrn y Flwyddyn 1750.*

13. ' Ymddiddan rhwng Methodist a Morafiad.

Argraphwyd yn Mristo yn y Flwyddyn m,dcc,l.*

• Diych yr Amwroedd.

t Some Account of the Life and Death of .Vr. Eran WilliatM gan Mr.
Edmund Jones, yn gyssylltedig. Hefyd ceir cry

'

mi dano ym * Meth-
odUt'uietk CynirUf^ gau Hughes; a * Jfanes Yin., .,' gan y Parch. D.
Morgan.
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14. *Tri Chyflwr y Cristion, Yn cael ei Ddatgyddio trwy'r

Scrythurau Sanctaidd. 1. Druenys "vni;!! Natur. 2. Yu Gyssurys

trwy Ras. 3. Yn orfoleddus mewn Gogoniaut. Ynghyd ac am-
lygiad Byr o Ddyledswydd Dyn ti ag at ei Greawdr ae Gid Greadur-

iaid. A gymmerwyd allan o'r Saesnaeg. At ba rai y cliwanegwyd
ychidig o Hymnau, neu Ganiadau Ysprydol ; i Ddifyrru'r Pereryn-

ion, tra fyddont yn ymdeithio trwy Anialwcli y Byd presennol, ti a'r

Ddinas Nefol. Gan Benjamin Lewis o Dre Castell Newydd ar

Wysc yn Sir Fynwe
;
yr hwn a fy farw yn y flwyddyn, 1749. ac yn

awr yn ol ei farwolaeth cyflawnwyd ei Ddymuniad yn ei fywyd.

Argrapkwyd ym Mhjisto, gan Sam. Farley, yn y Flwyddyn,
M,DCC,L.'

15. * The Protical Son : a Welsh. Preachment, by the Parson of

Llangtyddre, on the Return of his Protical Son. 1750' 8vo.

Un o gynnyrchion digrifol y digrifol Deon Swifft.

[Gweler rhif 9, d.f. 1738, a'r nodyn yno. Nid gwaith y Deon Swifft mo'r
swtrach hyn.]

16. *Ymddiddan rhwng Cynghorwr a'i Gymmydog ynghylch

Llawn Sicrwydd Ffydd*

Llundain : Argraphwyd yn y Flwyddyn mdccl.'

17. 'Instruction for the Young Christian, &c. By a Minister of

Church of England, or Addysg i'r Cristion Je uangc : neu Eglurhad

ar Gatecism yr Eglwys. Mewn ffordd o HoHad ac Atteb. Gan
Weinidog o Eglwys Loegr.

Llundain : Argraphwy^d i B. Dod, Gwerthwr Llyfrau i'r Gjrm-

deithas er Helaethu Gwybodaeth Gristionogol, dan Lun y Bibl a*r

Agoi-iad yn yr yr heol a elwir Ave-Mary Lane, 1750. [Pris 4

Ceiniog, neu 28 Swllt y Cant.]

'

Y mae hwn yn ddwyieithawg, a thebygol mai gwaith Mr. Jones,

Llanddowror, ydyw.

18. * Hyfforddiadau Pa fodd i dreulio pob Dydd Cyffredin, a

phob Dydd yr Arglwydd. wedi eu casglu allan o Scrifenniadau Mr.

Baxter a Dr. Doddridge.

Argraphwyd yn y Mwythig : yn y Flwyddyn mdccl,'

Er bod yr uchod wedi ei argraffu y flwyddyn hon, ni chyhoeddwyd
ef ond yn gydiol a * Galwad i'r Annychweledig ' Baxter, y fl^N-j'ddyn

nesaf, ac fel attodiad i hwnw, gyda'r rhagddalen yn cymmoryd i

mewn y rhagddalen uchod.*

* Gwel rhif 1, d.f. 1751.
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19. 'View of Denbigh. 1750.'

[Ai nid Tenby a dtlylai h>ni fod ?J

20. [' Profiad Tufownol o Nofoodd ag TTfTorn, a osodwyd allan yn

(Idiwoddar or rhybydd i'r balch a'r rhyfyg^, ac op cadamhad i*p

Ik'sc a'r gwan oi moddyliau. Gwir owyllysiwr da i'r grofydd

Brotostaiiaidd ac sydd yn d}inimo g^elod Toymas anghrist a

riuibyddiaotli yn caol ci diddyinu, ac am wolod adforiad Jorusalom

i fod )Ti bon moliant ar y Ddaoar. Gan Honry Lloyd.

Argraxjhwyd ^ii Brista gan Felix Farley. 1750.']

21. [* Amddiffynol-Feddyginiaoth yn orbyn Pechodau a Ffolineb

mob}'d a Joiingctid. Wodi ysgrifenu mown ffordd o Holiad ac

Attob. At yr h^-n y chwanogwyd, Cofrcstr holaoth o'r Enwau
Ysgrythurol mwyaf hynodol ; wodi ou casglu er lies i Blant a'u

liogliiro or eu gwoll cydnabyddiaoth a'r Ysgrythurau Sanctaidd.

Wodi ou cymmeryd allan o Lyfr holaothach o Gatocisraau a Gweddi-

aii i Blant a Dynion iouangc. Gan I. Watts, D.D. ac yn awr

wodi eu cyfioithu i'r Gyniraog o'r chwochod argraphiad yn Saeson-

aog.

Llundain, Argraphwyd gan loan Olfir yn y lie a olwir Bartholo-

mew Close, gor Haw West Smitliliold. mdccl.']

1751.

1. * Gahvad i'r Annychwcledig. Trwy y diweddar Barchedig a

Duwiol Mr. Richard Baxter. Ynghyd a Hyfforddiadau Pa fodd i

dreulio pob dydd Cyffredin, a phob Dydd yr Arghvydd, wedi cu

casghi allan o 'Scrifenniadan Mr. Baxter, a Dr. Doddridge.

Argraphwyd yn y Mwythig gan J. Eddowes, a J. Cotton, mdccli.'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad o'r gwaith rhagorol hwn o eiddo

Baxter.* Y mae rhagymadrodd iddo gan Job Orton; ac yn ci

ddiwedd agoriad ar ciriau anhysbys i rai. Pa nn a oedd Mr. Orton
yn dcall Cymracg ai nid oedd, nid ydys yn hysbys. Dpved wrth
' Y rhai yng Ngwynedd,' eu ' bod me^vn rhan yn rh-vN-ymcdig i'r

Parchedig Air. Samuel Price, G weinidog yr Efengyl yn Llundain, ac

i wcinidogion da eraill, y rhai a rodd>Nyd mown ymddiriod am ai*ian

at ddibonion cymmwyuiusgar. Ond am hwn a llyfrau da eraill, yr

ydych yn rhwymedig yn Ixjnnaf i ^Ir. Josiah Twamley o Gidormin-

ster yn Sir Gacrangon, yr ln\Ti y bu ei haelioni ei bun yn fa^\T, a'r

hwn a ymdcithiodd lawer o filldii*ocdd i annog ei garedigion crifitian-

ogol i roddi c}nnmorth haolionus, tu ag at gyfranu i chwi y cyfryw
lyfi-au, a allant, trwy fendith Duw, bori i dduwioldeb g}Tiyddu yn
cich plith.'

Gwcl rhif 2, d.f. 1677.

54
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Y mae yn gydiol

—

* Hjfforddiadau pa fodd i dreulio pob Dydd Cyffredin a phob

Djdd yr Arglwydd, wedi en casglu allan o Scrifenniadan Mr. Baxter

a Dr. Doddridge.

Argraphwyd yn y Mwythig yn y Flwyddyn md.ccl.'

Yr ydys yn tybio fod rbai o'r rbai byn wedi en bamsem yn 1750.

Samuel Price ydoedd enedigol o'r Ty'n Ton, ger Pen y Bont ar

Ogwy, Morganwg, ac yr oedd yn ewytbr i'r Dr. Ricbard Price,

brawd ei dad, sef Rbys Prys, nen Rice Price, Ty'n Ton. Bn yn cyd-
weinidogaetbn a'r Dr. Watts ddengain mlynedd, a saitb mlynedd yn
olynydd iddo. Bn farw yn 1756.*

Y Dr. Philip Doddeidge sydd enw eitbaf adnabyddns, ac oedd
weinidog dysgedig, dnwiol, a doniol, ym mblitb yr Ymneilldnwyr, ac

a anwyd yn Llnndain, yn 1702. Daetb yn weinidog yn Kibwortb,
Market Harborongb, a Nortbampton, olynol. Ysgrifenodd gryn
lawer. Aetb i Lisbon er mwyn ei iecbyd, lie y bu farw yn 1751, yn
49 oed.f

2. ' Sail Bedydd Plant Bycbain wedi ei cbwilio, ac beb alln ei cbael

yng Ngair Dnw. Nen ycbydig Nodiadan ar Lyfr a osodwyd allan

yn ddiweddar, gan Weinidog o Eglwys Loegr, dan yr Enw Hyffordd'

iad i Wyhodaeth jachusol o Egwyddorion a Dyledswyddau Crefydd.

Argrapbwyd yn Llnndain, ac ar wertb gan George Keitb, ym
Mercers Gbapel Cbeapside. m,dcc,li.'

Sylwadan ydyw ar gymmaint o Gatecism G. Jones, Llanddowror,
ag sydd yn ymdrin a bedydd.J

3. * Traetbawd a Bregetbwyd (yn Saes'naeg) ar Ddydd Sul, j
Bedwaredd o Ebrill, yn y Flwyddyn 1742 ; flaen y Brif-Yscol yn

Rbydycben. Gwedi ei Gyfieitbn i'r Gymraeg er Bndd i'r Cymm.
At yr byn y cbwanegir G^ir i Becbadnr.

Argrapbwyd ym Mristo, gan Felix Farley, yn y Flwyddyn 1751.
[Pris Ceiniog a Dimmal.] ' [l^plyg : 24 tndalen.]

Pregeth y Parch. Cbarles Wesley, ar Ejph. v. 14, ydyw. Yr oedd
befyd wedi pregetbn y bregetb lion mewn dan le o leiafyng Nghymru
y flwyddyn flaenorol, sef yn eglwys Wenfo, Morganwg, Gorpb. 15,

ac mewn Gwyl mabsant fawr, yn yr Eglwys ISfewydd ( = Whitchurch)^

ger Caerdydd, Medi 15, 1741.§

* Wilson's Dissenting Churches.

f Maunder's Biog. Trensury.

X Gwelrhif 4, d.f. 1748.

§ C. Wesley's Journal^ vol. i. pp. 187, 199. [Cylioeddwyd ail argraflfiad o'r

Bregethhon ya Nhrefecca yn 1776 (rhif 14 dan y flwyddyn h6no). Ymddangos-
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4, 'H(xsauua i Fab Dafydd, ueu Gasgliad o Hymnau o Waith

William Williams.

Argraphwyd jm Mhriato gan Felix Farley, yn y Flwyddyn 1751/

Y mao yr hysbysiad canlynol ar gefn yr wyneb-ddalen :
—

* Bydded
hysbys i bwy bynnac a bryno'r Hymnau yma, fod dwy lian arall (o8

cauiata Duw) i gaulyn, mor gyiited ag yr elo hwn ymaith, o'r un
Faint iolaeth, fol y gallo pwy byniiac, a'i gwelo ya. gymmwys (ond
cadw hwn yn l&n,) gaol y tri i'w cydrwymo. W. W.'

5. ^ * Atteb i'r Ugain Rhesymmau. Gan JosnahThomas, a Dr.

Gill.'*

' Y mae er ys rhai blynyddoedd,' medd Mr. Thomas, * Esboniad ar

Gatecism yr Eglwys, wedi ei gyhoeddi, gan Weinidog o Eglwya
Loogr.' Cytunwyd yn y cyfarfod h%vn—Cymmanfa Llanelli, 1749

—

* fod i rai o'r gweinidogion feddwl am atebiad. En•^^'yd pedwar neti

burap» ond ni phenderfynwyd ar neb. Ymgjinmerodd amryw a'r

pwnc, ac yn eu plith tynodd Josuah Thomas ychydig awgrymiadau,
a chefnogwyd ef i fyned ym mlaen.* ' 1750, Mohton.—Cytunwyd fod

i'r hyn a ysgrifenodd y brawd Josuah Thomas ar Fedydd, me\vn
atebiad i'r tJgain Rhesymau, gtiel ei argraffu. Argniffwyd yr
Ugain Rhesymau yn Seisonaeg, ac ysgrifenodd y Dr. Gill atebiad

byr, a chytun>vyd cymmeryd rhan o argrafl^d ei lyfryn ef hefyd.'f

Y Dr. John Gill a anwyd yn Kettering, sir Nortliampton, yn
1G97, lie yr oedd ei dad yn ddiacon i'r eglwys o Fedyddwyr troched-

ig. Dangosodd yn ieuanc ei awydd am wybodaeth, trwy gyrchu yn
fynych, a threulio Uawer o amser jnewn gwerthdy Uyfi'^verthwr, fel

y daeth yn ddiareb yn y lie i ddywedyd fod rhywbeth cyn wired a
bod John Gill yn y gwerthdy llyfmu. Cafodd ei di'oi allan o'r Ysgol
Rydd Ramadegol, trwy ragfarn elynol yr offeiriad oedd yn llyvvyddu

ami, a cheisiwyd ei anfon i athrofa feithrinol i'r weinidogaeth ; ond
pan ddywedwyd ei oed, a'r cyrhaeddiadau yr oedd wedi eu gwneyd
eisoes, gwrthodwyd ef, am y rheswm ei fod jn rhy ieuanc, ac os

myned ym mlaen a wnai mor gyflym, fel yr oedd yn debyg y g^vnai,

y byddai wedi myned trwy holl gylch dysg cyn y byddai yn alluog i

gymmeryd gofal am dano ei hun, nac i'w godi yn gyhoeddus. Ond ni

ddarfu i hyn ei ddigaloni rhag ymgynnyddu me^^^l g>>'ybodaeth o'r

Groeg, y Lladin, a'r Hebraeg. De^byni^vyd ef yn aelod yn yr
eglwys lie yr oedd ei dad yn ddiacon; dechreuodd bregethu yn
Higham Fferrers,J ac yn 1719, pan yn 22 oed^ ordeiniwyd ef yn

odd hefyd * Ynewrecaam,' o wasg A. Tye, yn 1802, mewn llyfryn 12])lyg, dan
yr cnw 'Gwaead-Ddcffro i Bechadur. Sef Preeoth ar. Ephes, 5. 14. Gan
Cliarles Wesley, A.M.' Y mae yr * Hyspysiad ' o'i blaen weili ei lofnodi

gan 'J. H. ;' sef, y mae yn debyg, John Hui^hes, awdwr yr Horoi BrUannica;,
yr hwn oedd y pryd hwn ar gj'lchdaith Dyfirjn Clwyd.]

• Gwelrhif2, d.f. 1747.

f History of the Welsh Assoeiaiion.

t Mftunder's Biographical Tnatury.
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wemidog i gynnuUeidfa o Fedyddwyr yn Horsleydown, gor Llundain.*
Ysgrifenodd lawer, ac j mae cjfran o'i waith yn adnabyddus i'r

Cyniry, gan fod ei Esboniad ar y Testament Newydd yn awr yn
Gymraeg, heb law rhai man betbau ereill. Y mae ei Esboniad ar yr
hoU Feibl yn Seisoneg, yn ddeg cyfrol 4plyg. Bu farw^'yn Llundain,

Sydref 14, 1771, yn 75 oed.f

6. * Rliesynmian yr Ymneillduwyr am Walianu oddiwrtb Eglwys

Loegr ; A Achlysyrwyd gan Lythyr ynghylch y Ddyledswydd o

gateceisio Plant. J Ysgrifenwyd yn Saesonaeg gan Joan Gill.

D.D.'

Yn gynnar yn y flwyddyn hon y cyhoeddwyd yr atebiad Cymraeg
i'r Ugain Rbesymau dros Fedydd Babanod. Ac yn yr Laf daeth

atebiad y Dr. Gill allan, at yr hyn y chwanegwyd— ' Reasons for

Separating from tbe Chnrcli of England.' CyfieithA\ydy Rhesymau
dros Ymneilldno y pryd byny i'r Gymraeg, a cliyd-rwymwyd liwynt a'r

atebiad Cymraeg a ysgrifenwyd gan ybrawd Josuah Thomas. § Enw
llyfr y Dr. Gill yn gyflawn sydd fel hyn :

—
' The Argument from

Apostohc Tradition, in favour of Infant Baptism, with others, ad-

vanced in a late Pamphlet, called Baptism of Infants, a reasonable

service, &c, confounded. And also an answer to a Welsh Clergy-

man's Twenty Arguments for Infant Baptism ; to which is added,

the Dissenters' Reasons for Separating from the Church of England,

occasioned by the said Writer.' ||
Prin y rhaid chwanegu mai a Mr.

Jones, Llanddowror, yr oedd holl ddadleuon hyn.

7. * The Life and Amours of Owen Tiderio Prince of Wales, other-

wise Owen Tudor, who married Catharine Priucess of France, and

Widow of our great King Henry v ; from which marriage desended

Henry vii. Henry viii. Edward vi. Queen Mary, and Queen Elizabeth,

aU of whom had from him the Surname of Tudor ; and from him

likewise are descended, by the eldest Daughter of Henry vii. the

present Royal Family of Great Britain, France, and Ireland. First

wrote in French, and published many years since at Paris and now

translated into English.

London: Printed for William Owen, at Homer's Head, near

Temple bar. mdccli.'

William Owen, cyhoeddydd y llyfr, oedd ynbyw yn y lie uchod.

Bu yn 1752 ar ei brawf yn y Guildhall am gyhoeddi rhyw waith a

gyfrifai y llywodi'acth yn gabledd ; ond profwyd ef yn ddieuog gan y
rheithwyr. Bu farw Rhagfyr 1, 1793.**

* W. Jones's Christian Biography.

f Stephen Jones's Biographical Dictionary.

X Gwelrhif 1, d.f. 1749.

§ Thomas's History of the Welsh Associations.

II
Yrim.

** Timperloy's J/iHory of Printing.
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8. [' Hyranau ar ftmr)''w YHt^Tiactlmu wckU oa gofiodallan cr budd

a leshikl Eiicidiuii. Gun mwjaf, o >vuith Mr. Henry Llnyd.

Cacrlyrddiii, Argraphwyd yn y flwyddyn mdccli.']

1752.

1

.

' Dirgolwch i rai i'w Ddoall uc i eraill i'w Watwar, scf Tri

Ailtryn yn ymddiddan, yr Eryr, a'r Golomen, a*r Gij^fran, Noa
urwydd i annorch y Cymry yii y flwyddyn 6(jG. Gan Morgan
Llwyd (fel y tybir).

Argmph>vyd yn y Flwyddyn 1752.'

Yr oodd liwn yn drydydd argraffiad.*

2. ' Bibl Cysscgrlan, Sof yr Hen Destamcnt a'r Nowydd.

Argrapliwyd yn Llimdain.' [8plyg.]

Y mao gwyneb-ddalen arall i

—

* Clyfr y Wedtli Gyffi-cdin,' &c. [Llyfr Gwcddi Gyffrcdin.]

Hwn oedd yi* ail argraffiatl a oIyg^\'yd gan Richard Morris.f Y
uiao yr un IFurf a'r argniffiad ai'all, ac yn gyssylltedig y mac y Salinau

Can, a'r Llyfr Gwcddi G^-fFrodin. Dy^vcdir mai 30,000 o gopiau ocdd y
ddau argi-ailiiul jTig ngbyd.

3. *Gwacl Gardod Ysbrydol i'r Cyraro, i bunanpnholiad. Ni

bydd ddoetb ni ddarllcno.'

4. ^ ' Gwtb i luddew, Neu Brcgcth, i. Yn rhoddi bancs pobl yr

luddcwon : Gymaint o flafr ac oedd Duw yn ci ddangos iddynt. il.

Pa mor Esgclcr ddynion oeddynt. in. Pa fodd y Gorddiwcsodd

Barn Duw Invy am cu Hcsgclerdcr: Dinystr eu Tend : eu Gortbryra-

dciiiu, &c. Gan y Parch. Thcophilus Evans, P. LlandduUui

Abcrcrcssau.

Argrapbwyd. yn y Mwytbig, gan Thos. Durston.'

J

Fc allai y dylasid dodi hwn ycbydig yn ^jfynnaracb. Y mac yn ci

ragflacnu gyflwyniatl Lladlnaidd i Murmaduc Gw^oin, Yswuin,

o'r Garth, sir Frychciniog, tad gwraig y Parch. Cbai'les Wesley ;
yr

hwn .sydd i'r ystyr a ganlyn :

—

'Aty Gwr Artldercbog, Marmaduc Gwynn, o'r Garth, yn Sir

Frychciniog, Yswain.
* Y mac }T Amddiffjniiad hwn, y fath ag ydpv, o'r iinig wir

Grcfydd, o'r hon p* W}^ ti yr amddifiynwr don-af, yn ecLsio dy

• Gwelor rhif 13, d.f. 1953 ; rhif 7, d.f. 1714 ; ft hwn yma.

t Gwcl rhif 1, d.f. 1746.

t [Y mao hwn yn ddiau wcdi ei gaiuamscru dau y ilwyddyu hou : gi*elcr rluf

7, d.f. 172S.J
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gefnogaeth o honi, sef j Grefydd Gristionogol, wrth yr lion nid oes neb
yn fwy ymlynol na'th hunan

j
yn ddii'agfarn, nid oes neb yn ymlynu

yn dynach, heb danbeidrwydd gwag Dduwioldeb.
* Mor dda y llwyddai Cristionogaetli, pe byddai rbai fel tydi, sy'n

meddu cyflawnder o bob peth da y bywyd hwn i'w sirioli, yn.

dysgleirio mor esmwyth. mewn sel yng ngweithredoedd rhinwedd.
* Gran hyny, dos ym mlaen, wr anrhydeddus, dan ddiogelwch Crist,

pleidia, cefnoga, lledaena, addurna y ffydd hon trwy dy Awdnrdod,
dy Fywyd, dy Siampl : ac na ddirmyga dderbyn yn rasusol a ffafriol

y llyfr bycban hwn, yr liwn sydd yn mynedd allan i'r byd, fel pe
byddai yn rhyw gofeb o'm cariad tuag at yr Eglwys, yn gystal ag
o'r teimlad tra boddbaol o'r eiddof tuag atat tithan. Dy fwyaf
ymlynol

THEa Evans.'*

5. ' Egwyddorion a Dyledswyddart y Grefydd Grist^nogawl : neu

ycbwaneg o Hyfforddiad i'r rhai a ddysgasant Gatecism yr Eglwys.

Ynghyda byr ac eglur Atbrawiaetlian a Gweddiau pertbynasol i bobl

ar eu pennau eu bunain. I Deuluoedd, I Ddydd yr Arglwydd.

Swpper yr Arglwydd. Yn amser Clefyd, &c. Gun y Gwir Barcb-

edig Dad yn Nuw Thomas, Arglwydd Esgob Sodor a Manaw.

Argraphwyd yn y Mwythig gan J. Eddowes, a J. Cotton. 1752.'

Hwn oedd y llyfr cyntaf a ysgrifenwyd ac a argraffwyd yn iaith

Ynys Manaw, neu Isle of Man. Eglwyswr yn sir Gaernarfon a'i

cyfieithodd. Y Thomas hwn, esgob Sodor a Manaw, ydoedd yr

enwog
Thomas Wilson, D.D., yr hwn a anwyd yn Burton, yn sir Graer-

lleon, yn Rhagfyr, 1663. Cafodd ei ddysgeidiaeth yng Nghaerlleon, a

Choleg y Drindod, Dublin. Yn 1687, cafodd ei ordeinio i guradiaeth

yn sir Lancaster, ac efe ond 23 oed,ta chafodd gaplaniaeth i larll Derby,

a'i benodi yn athraw i'w fab, gyda'r hwn y gwibdeithiodd Gyfandir

Ewrop. Ynlonawr, 1697-8, gwnaed efyn D.D. ac yn esgob Manaw.
Er nad oedd cyUid ei esgobaeth ond 300p. yn y flwyddyn, efe a'i

hystyriai yn ddigonol i gynnal ei urddas a'i sefyllfa, a rhoddi hefyd

lawer o elusenau. Ymdrechai ym mhob modd weUa sefyllfa y
trigolion yn dymmorol ac ysbrydol. Cyhoeddodd gyfansoddiad

eglwysig, yr hwn a gafodd ganmoliaeth uchel yr Arglwydd Ganghell-

ydd King. Fel arwydd o barch derbyniodd y radd o D.D., yn
ychwanegol at yr un a gafodd wrth ei wneyd yn esgob, gan Brif-

ysgolion Rhydychain a Chaergrawnt, yr hyn ydoedd yn beth anghy-

ffredin, fod yr un dyn yn D.D. triphlyg. Yr oedd mor ymlynol wrth

* Cyfieithwyd o'r Lladin gan "W. Rowlands, ieu., o Athrofa Golegawl

Wesleyaidd Taunton, Gwel hefyd yr Eurgmrm Wedeyaidd, 1865, t. 4, a 01,

lie y mae argraffiad newydd o'r * G\vtli i luddew.

'

+ [Tair ar hugain yw yr oed cyffredin, a'r oed gofynol, i un gael iirddau

diacon yn yr Eglwys ; a phedair ar liugain yw yr oed i gael urddau offeiriad.

Nid oedd dim hynod yn Wilson, gan hyny, o ran ei oedran, pan y cafodd ei

urddc] *
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ei esgobaoth, fol j pjwrthododd gynny/ii'il o < -u-laeth yu Llocgi*.

Bu furw Alawrth 7, 1755, yn 93 oed.*

6. ' Y Fuchedd Gris'nogol, o'i Dochreu, i*w Diwodd mewn Gogon-

iant. Ynghyd k'r amryw Foddif>n a'r Offeryiinau Cris'nogol sydd

yn llcsol iddi. Gyd k Chyfurwyddiadau i Ddiiwioldeb yii y Dirgel, a

Ffurfiau o Weddi, wcdi eu cymhwysoat amryw Gyflyrau Crifi'nog^on.

Gan Joau Scot, D.D. Person S. Giles yn y Meusydd, yn Llnndain.

A Chyfieithad Josua Tomas, Ficar Llaubister yn Sir Faesyfed, a

Merthyr Cynog ym Mrycheiniog, a Chaplain i*r Gwir Anrhydeddus

Jarll Po%\'is.

Argraphwyd yn Llnndain, gan Joan 016 r, ym Martholomy C16s,

ger Haw Smithffild Gorllewinol, yn y Flwyddyn M.DCC.Lil.* [Splyg :

xxvi+370+2 = 398 tudalen.]

Y Dr. John Scott ydoedd fab i Thomas Scott, amaethydd cyfrifol

ym mhlwyf Chippenham, yn sir Wilts, ac a anwyd yno yn 1G38.

CJafodd ddysgeidiaeth fasnachol dda, a rhwymwyd ef yn egwyddor-
was gyda masnachwr yn Llundain ; ond gan fod ei feddwl yn tneddu at

y weinidogaeth, efe a ymryddhaodd, ac a aeth i Rydychain yn 1657,
pan yn 19 oed. Ar ei ordeiniad cafodd weinidogaeth St. Thomas,
Southwarc, Llundain. Yn 1677, pan oedd yn 39 oed, cafodd berson-

iaeth St. Peter-le-Poer, Llundain, ac yn 1684, cafodd brebenduriaeth
yn St. Paul. Yn 1685, pan yn 47, cafodd raddau hyd D.D. Yn
1691, cafodd bei*soniaeth St. Giles yn y Meusydd, a chanoniaeth
Windsor. blcgid rhy^v anhawsder yn ei feddwl i gj-mmeryd y llwon
gofynol, efe a wrthododil esgobaeth ddwy waith. Ei brif waith yw
y ' Christian Life,' cyfieithiad o ran o ba un y^v y llyfr uchod. Bu
farw yn 1694, yn 56 oed.f

[Y mae y llyfr yn Splyg helaeth, ac o argraffwaith llawer gwell na'r cyifredin
o lyfrau Cyinreig yr amser hM-nw. Y mae id<lo gyflwjmiaa Seisoneg i Eisgob
Ty Ddewi (yr Aurh. Richard Trefor, yr hwii a lanwodd sedd Dev^-i or fl. 1743
hyd 1752); yr hwn a ganlynir gan ddeg tudalen mewn colofnau dyblj-g o enwau
y tanysgrifwyr ; ac y mae helaethrwyud y gofres yi\ dangoa i'r cyfieithydd gaol
cefnootyd rhagorol yu ei anturiaeth. Ar y diwedtl y mae dan dmlaleu o
• Eglurhad o rai (ieiriati, anhawdd i'r Cymro un-jaith eu dyall, yn y Llyfr hwn.'
Y mae y llyfr ym mhob ystvr yn un o'r Uyfrau Cymreig goreu a g>hoedd\ryd
jTi y cyfuod hwn. Nis mcdraf roi mwy o bancs y cytieitbydd nag a geir wedi
ei gofnodi o dan rif 10, d.f. 1753.]

7. 'Welch Piety : or, a further account of the Circulating Welch
Charity Schools, from Michaelmas 1750, to Michaelmas 1751. To
which are annexed Testimonials Relating to the Masters and Scholars

of the said Schools. In a Letter to a Friend.

London: Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close, m.dc*.......

* Biog. Brit. ; W. Jones's Christ. Diet. ; Stephen Jones's Biog. Diet.

t General Biog. Diet.; Biog. Brit.; W. Jones's Christ, Biog.; Mjumder's
Biog. Treasury.
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8. ' Some Account of the Welch Charity Schools ; and of the Rise

and Progress of Methodism in Wales, through the Means of them,

under the sole Management and Direction of Griffith Jones, Clerk,

Rector of Llanddowror, in Carmarthenshire, in a short History of the

Life of that Clergyman as a Clergyman.

Goddaith a roir mewn Eithin

Gwanwyn Cras, trwy'r Gwynnon Crin

;

Anodd fydd ei ddiffbdd

;

Ac Un Dyn a'i hennyn Hi. i.e.

One Sinner destroyeth much Good.

'Mong these, there was a Politician

With more Heads than a Beast in Vision
;

And more Intrigues in Every one
Than all the Whores of Babylon

;

And, in his Dark Pragmatick Way,
As busy, as a Child at Play.

London: Printed in the Year 1752.'

Awdwr y llyfr uchod ydoedd y Parch. John Evans, person Eglwys
Gymmun, ger Llanddowror. Yr oedd yn elyn mawr i Mr. G. Jones,

a'r diwygiad drwyddo. Y mae ei lyfr yn cynnwys pob cableddau ar y
gwr da hwnw, y rhai, os gwir, a'i gwna y dyn gwaethaf yn y byd.

Y cyhuddiadau ydynt :

—

1. * Y gallesid meddwl, wrth dduU G. J. yn rhoi hanes ei gate-

ceisio yn yr Eglwys, rhwng y llithoedd, yn 1 738, mai Catecism Eghvys
Loegr ydoedd yn ei arferyd, pan mewn gwirionedd mai Catecism
Matthew Henry a arferai !*

2. ' Ei fod yn cydnabod fod wyn gwerthfawr Crist ym mhlith yr
amrywiol sectau

!

3. * Na fu Mr. Jones erioed yn gymmodlawn ag Eglwys Loegr—ei

chanonau, homiliau, &c.

!

4. *Mai Mr. Jones oedd yr unig athraw Methodistaidd yng
Nghymru am flynyddau

!

6. ' Bod yn debygol mai efe oedd yr offeryn mawr, a'r penaf, i

scfydlu Methodistiaeth yn Lloegr

!

6. ' Mai efe a wnaeth Howel Harris yn Fethodist

!

7. ' Ei fod yn dysgu fod yr un hawl gan bobl i ddewis cu gweinid-

ogion ag i ddewis eu meddygon

!

8. * Ei fod yn casglu eglwys allan o'r Eglwys, ar eg\N^ddorion yr

Annibynwyr a'r Ailfedyddwyr ! [^Anaha2Jtists yw y gair a ddefnydd-

ir.]

* Yr hwn a gyhoeddasid, cf allai o ddeutu y pryd hyn ; oiicl gan nad oca

amscriad wrtho, y mao wccli ei rodd yn rhif 7, d.f. 1743, gyda nod o annuhcu-
acth {?). Ymddengys fod Mr. G. Jones, lieb ddochren cyliocddi ci Gatocism ei

hun yn 1738, gan mai yn 1741 y daoth y rhan gyntaf allan.
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9. ' Fod ei atlirawiacth o'r arcithfa yn Antinomaidd—fod hjnv yn
gwncyd ei ddilynwyr mor hynod, fel os dywedid wrth ddycithr fod y
dyn y byddai yii rnyned i ymfjisnachu ag ef yu Jonesiad, y deallid yn
ebrwydd ei fod i gudw gochfliad !

10. ' Bod ganddo fie tuag at yr offeiriaid rbeolnidd ;—os beient

hwy ef am bregothu teitbiol, efe a*i gahvai Invy yn ddreliaid dioglyd

;

—OS cyhuddid ef o fod jti annysgedig, efe a haerai nad oedd dim iV
ddysgu yn y prifysgolion ond yfed ac ysmocio !

11. ' Mai yn dumor llestri coed y cafodd ei ddwyn i fyny, a*i fod

yn arfer y gwaitli hwiiw wTtli ei bleser pan yn bereon Llanddo%NTor.

12. ' Bod y bobl yn ei ddil^Ti i gj'farfodydd nos, ac me^^^^ canlyniad,

fod deunaw cwpl wedi piiodi mewn un flwyddyn,o'r rhai a gjjrchent i'r

cyfarfodydd hyny, ac yn eu plith oil nid oedd ond un heb fod yn
feichiog fawT

!

13. 'Bod Mr. G. Jones wedi cael personiaeth Llanddo^vpo^ trwy
ddichell ammbriodol, yn ystod bywyd jv ben berson, sef Mr. Jobn
Jones

!

14. ' Ei fod yn dyeitbro y bobl oddi vrrih eu gweinidogion, nes y
byddai offeiriaid a gwardeiniaid pleidiol iddo yn ei gyhoeddi i bregethu
yn yr eglwysi ar hyd y wlad ; ac os na cliai allweddau yr eghvys^

neu ffordd i fewn trwy y ffencstr, er gwaethaf p* offeiriaid, yresgynai
i ben un o'r coed yn y fjTiwent i bregethu ; ac y galwai yr offeii*iaid

rheolaidd yn weision cyflog, cwn muclion, &c.

!

15. *Mai pan wysiwyd ef ger bron y Parch. D. Howard, capehvr
yr Esgob Bull, a changhe[h>'r llys yr esgob, am ei afreolaeth, iddo
haeru nad oedd yn myned i blwyf nac eglwys neb heb ei gonad ; ond
nad oedd ganddo namyn myned yn fud, pan ddaeth offeiriaid

y cyfryw bhvyfau i'w >vyneb ; ac y mae y rhosAvm pa ham yr
aeth i blwyfau ereill wedi addaw na wnelai, oedd, ei fod wedi addaw
o'r blaen fyned, cyn addaw peidio, a'i fod yn ystyried ei hun yn
gydwybodol rwym i'r addewid gyntaf

!

16. ' Mai djl^is Mr. Jones i lenwi ei eglwys oedd addaw torth

geiniog i bob gwr, g^^'raig, a phlentyn, a'i cyfarfyddai ef unwaith yn
y mis, ac a adi'oddent ryvv adnod o'r Ysgrythyr yn yr eghvys, y
Sadwrn cyn Sul y Cymmundeb ; ac wedi eu cael folly i gymmeryd y
cynnygiad cyntaf, y rhoddai ail ammod—fod yn rhaid iddynt ddyfod
i'r eglwys y Sabbath hefyd am y dorth geiniog

!

17. 'Iddo daenu ar led fod y cythraul wedi mnrchogacth yn ei

ysgil ryw noswaith dywell, pan, wedi cryn ymddyddan rhxN-ngy ddau
elyn a'u gilydd, i'r cytlu»aul gyfaddef nad oedd arno ofn yr un gweinid-
og yn Eglwys Loegr ond Mr. Jones ei hun

!

18. ' Ei fod yn gwneyd casgliadau yn yr Eglwys y Suliau Cymmun-
deb, heb roi dim cyfrif i'r gsvardeiniaid ; ac ar yr un pryd yn cyfodi treth

flynyddol i dalu am yr elfouau, a })hnr*'du y cnsgliad iddo ei hun

!

19. * Ei fod yn derbyn til am bregethu ar hyd y wlad, tra yr oedd
yn cael cynnorthwy i gyflen-vsa ei EghN-ysi ei hun, yn ei abscnnolddb,

55
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yn rhad ;—ei fod ei liiin yn cael hanner coronau yng nghil ei ddwrn
gan amryw, ac yn dysgwyl en cael yn rheolaidd !

20. * Ei fod yn cyfnewid y Litani, ac yn gadael allan ddaman
cyfain o'r gwasanaeth, er mwyn prynn yr amser i bregethu a gweddio
yn hir ei Lnnan !

21. ' Bod yn rliaid i bwy bynag a brynai Feibl gan Mr. Jones am
4s. brynn befyd ei Gratecism am 2s. ; ac mai trwy y ddyfais bono yr
oedd yn gwerthn miloedd o bonynt !

'

Pallai lie i fyned dros yr boll lyfr bynod bwn ; a rhoddwyd cym-
maint o bono,o blegid na welsom ddarfod i neb o fywgraffwyr Mr. Jones
wneyd sylw o'r cyhnddiadan. Ymddengys mai ofi'eiriad o egwyddor-
ion eglwysig ncbel oedd yr awdwr ; a mynai i'w ddarllenwyr gredn mai
cbwiwgi cyfrwys oedd Mr. Jones—yn offeiriad mewn dicbell—yn
lesnitiad Ymneilldnol yn yr Eglwys—wedi dyfod iddi i gael mantais
i'w dinystrio, ac i lesan Ymneilldnaetb yn fwy ejQfeitbiol.

Yr nnig ysgrifenydd sydd yn cyfeirio at y gwrtbwynebiadan byn i

Jones Llanddowror, yw y Parch. E. Evans (y Prydydd Hir), yn ei

gyflwyniad o'i gyfrolan Pregetban i Syr. W. W. Wynn. Yno, wedi
crybwyll am ddifiygion gweinidogion yr Eglwys yng ngbyflawniad

en dyledswyddan, efe a ddywed wrtb Syr *Watkin :
—

' Yn awr y
pwnc yw, Pa betb a ddylai gweinidog ffyddlawn yr efongyl ei wneyd
yn y cyfryw amseroedd peryglus ? Yr wyf yn eitbaf sicr fod rbai

gweinidogion cydwybodol yr efengyl wedi dyoddef yn grexdawn yn y
blynyddau diweddaf dan yr esgobion arglwyddiaetbns byn—y rbai

oedd ganddynt fwy o sel d&os anrbydedd Dnw, a cbynnaliad

gwir grefydd a rbinwedd, nag oedd ganddynt bwy. Ycbydig, rbaid

cyfaddef, oedd rbifedi y cyfryw bersonau baelfrydig, ac arferwyd pob
dnll a modd i'w bangbefnogi a'n digaloni. Os ammbenir yr byn yr
wyf yn ei liaem yma, mi a appeliaf a,t ysgrifeniadan y di-\veddar

ddnwiol a gwir barcbedig Mr. Griffitb Jones, o Landdowror, yr bwn
a ddyoddefodd boll fiistleiddiwcb offeiriad llwgr-wobrwyol, yr bwn a

gyflogwyd gan yr esgobion i'w faeddn, er ei fod ef, trwy neilldnol ras

Duw, beb frycbenyn na cbrycbni, ond yr byn a welai malais a gwallgof-

rwydd yn dda ei dafln amo.' Goroesodd Mr. Jones ei boll wrtbwyneb-
iadan; ac y mae ei waitb a'i goffadwriaetb mewn bri gan Eglwyswyr ac

YmneiQdnwyr, tra y mae gwaitb ac enw ei wrtbwynebwr ' wedi ei

goUi fel ei dom.'

9. ' Esponiad byr ar Gatecism yr Eglwys. Sef, Holiadan ac Atteb-

ion Ysgrytbnrol yngbylcb Egwyddorion a dyledswyddan 'r Grefydd

Gris'nogol. Yn Bnm Rban.

Llnndain : Argrapbwyd gan loan Olfir, ym Martbolomy C16s, ger

Haw Smitbfield Gorllewinol. 1762.'

[Gweler rhif 10, d.f. 1763, am iawn amseriad 'Undeb mewn Gwlad,* a oaodwyd
yma gan yr awdwr.]

10. 'Drycb y Dyn Maleisus, nen Bregetb yn dangos yspryd

cbwerw ffymig y dyn maleisus yn y Byd bwn, a'i gyflwr gwael
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truenus dan Feddiant Satan jn y byd arall. Waith T. Evans
Vicar Llangammarch.

Argraphwyd jn y Mw3^hig gan TboB. Dorston.'

11. * Llyfr Caniadan.

Mwytliig. 1752.'

12. * Pregeth ynghylch Rhodio gyda Duw. O Waith y Parchedig

Mr. George Whitfield. A.B. Wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg er

Budd i'r Cymm.

Argraphwyd ym Mristo, gan Ffelics Ffarley, 1752.'

13. ^ * Collection of Welsh Travels and Memoirs of Wales.'

Nid oes amseriad iddo, a chyfansoddiad dychymmygol ydyw.*

14. * Yr Angenrheidrwydd o ddyfod i'r Eglwys, ac i&vm gyflawniad

o'r addoliad sanctaidd yno. Gwedi ei ddangos a'i ddodi ar ddnll

ymddyddanion, nen ymresymiadau Cyfeillgar, a 'Sgrifenwyd, ac a

fwriadNvyd er muyn y rhai sydd absennol o'r Eglwys ; Etto yn parh&u
ac yn sefyll ynghymmundeb Eglwys Loegi*. Gan wir Aelod o'r nn-

rhyw ; ac a gyfieithwyd er hyfforddiad a Llessad pob Cristion. Gan
L. Owen, Person Llan Eugrad yn sir Fon ; at yr hyn y chwanegwyd
Pregeth yn dangos y ffurfi* a'r drefn weddns, ardderchogrwydd, a
Llesioldeb y Llyfr G^weddi G^yffredin.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Durston. 1752.'

Yr oedd Mr. Owen wedi cael personiaeth Llan Eugrad, Gorph.
24, 1739.t

15. * Genuine Account of the Life and Transactions of Howell ap

David Price, Gentleman, of Wales, exhibiting a Series of the most re-

markable Occurrences during his Seven Years Travels Abroad, five

of which were spent vnth a Lady ho had released from Slavery.

With further particulars since his return with her to England.

Written by Himself.

London Printed for T. Osbom in Grays Inn. mdcclii.'

IG. 'An Account of the Convincement, Exercises, Services, and
Travels of that Ancient Servant of the Lord, Richard Da^-ies, with
some Relations of Ancient Friends, and the Spreading of the Truth
in North Wales, <fec. The Second Edition. J

• J. R. Smith's Old Book Circular.

t Rowlands's Afona ArUiqua.

t Gwel rhif 3, d.f. 1706.
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London : Printed. Philadelphia : Reprinted, and sold by James
Chattin, the next door to the Church Alley, m,dcclii.'

1753.

1. * A Plan of the Waste or Common and adjoining Freehold in the

upper parcel in the parish of G\\tiws, in the Manoni' of Mevenith, in

the County of Cardigan, with the Mines of Esgair y Mwyn, sitna'te

on the said "Waste or Common, taken by virtue of an Order of the

Court of Exchequer, dated the 11th day of July; 1753, by Edward
John Eyre, Sui'veyor.'

2. ' Salmau Dafydd : Wedi eu cyfansoddi yn ol jaith y Testament

Newydd. Ac wedi eu cymhwyso i Stad ac Addoliad Cris'nogol. Yn
Saesnaeg gan I. Watts, D.D. Ac a gyfieithwyd i'r Gymi-aeg allan

o'r Pumthegfed Argraphiad. Gan D. Jones, o Gayo.

Llundain : Argraphwyd gan loan Olifer, yn Martholomew-Close,
ger Haw Smithfield Gorlle^vinol. m.dcc.liii.'

Rhyw lyfryn fel plygiad 24 ydyw. Y mae y xxxii tudalen blaefiaf

yn cael eu rhifo ar wahan oddi wrth gorff y Uyfr, ac yn cynnwys 3J tu-

dalen o ragymadi'odd y cyfieithydd, yn cynnwys annogaeth yr awdwr i

ganu mawl, a rhesymau am gyfieithu y gwaith. Yn gyssylltiol hefyd y
ma^e cymmeradwyaeth i'r gwaith gan y Parch. PhiHp Pugh, yr hwTi

oedd weinidog Ymneillduol cynnuUeidfaoedd yn y rhan uchaf o sir

Aberteifi, ger Llangeitho, yn yr oes hono, olyn^T yr hwn oedd Thomas
Grey o Abermeurig, dan weinidogaeth yr hwn yr aeth y rhan fwyaf
o honynt hwy a'u gweinidog at y Methodistiaid Galfinaidd, ac felly y
maent hyd heddyw.* Y mae hefyd ' Rai Cyfarwyddiadau i'r Dar-

Uenydd,' gan y Dr. Watts; a chymmeradwyaeth rhyw ' Rhys Efan,

Argraflfydci,' yr hwn, mae yn debyg, ydoedd Gymro yn swyddfa yr

argi-aifydd Seisonig yn Llundain.

David Jones a anwyd yn 1711, mewn lie o'r enw Cwm Gogerddan,

ym mhlwyf Caio, yn sir Gaerfyrddin ; a bu yn byw wedi hyny yn
Hafod Dafolog, ym mhlwyf Llanwrda [yn agos i Lanymdd3'fri], yn yr

un sir, lie yr oedd yn trin amaethyddiaeth, ac yn ymfasnachu mewn
anifeiliaid. Ei bi'if waith yw ei gyfieithiad o'r Salmau [a Hymnau
Watts]. O ran ei dybiau crefyddol, yr oedd yn YmneilldiiwT, ac yn
aelod ogymdeithas neu eglwys Annibynol. Bu farw Awst 30, 1777,

yn 66 oed, a chladdwyd ef wrth Gapel Crug y Bar.f

3. 'Hanes am Ddychrynllyd gyflwi* Ffrancis Spira. Gwedi ei

gyfieithu i'r Gymraeg er Lies i'r Cymru.

Argraphwyd ym Mristo, gan P. Farley, yn y flwyddyn mdccliii.

[Pris Tair Ceiniog].'

4. * Cydymaith yr Allor. Yn dangos Natur ac Angenrheidrwydd

Ymbaratoad i'r Sacrament, &c.

* Llyfhyi' y Parch. W. Tliomas, Bwlch Newydd.

+ Williams's Eminent }f«l*hmcft : Adolygydd, 1862, t. 4^.
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Ar^mphwyd jnj Mwythig, ac ar werthyno gaii Tiiouia^ Durslou.

17o3. PiLs <h1.'

Yr ocdd hwn yn ail argraflfiad o leiaf, a'r cyfieithjdd ydocdd Mr.
M08C8 Williainii.*

5. * Llyfr Gweddi Gyffredin, Ac.

Argraphedig yn y Mwythig, ac ar weitb yno gan Thomas Dan»ton,

Gwerthwr Llyirau. 1753.'

T). * Antiquiu Lingiia) Britannica? Tliesaums : Being a British, or

Weltjh-Enghsh Dictionary : Containing Some Thousands of British

Words more than any Welsh Dictionary hitherto published. All the

Authorities or Examples which the learned Dr. Davies gives, in hia

British- fiat in Dictionary, from ancient Poets, Historians, <fec. are

inserted in This, as they are accurate Proofs of the Significations

assigii'd to those Words ; and the Words which are added, ai*e often

exemplifycd in the same Manner. And to make this Work more

compleat, besides the* Explications and Etymologies of Words, many
valuable British Antiquities are interspersed through all the Parts of

it. To which is prefix'd a Compendious Welsh Grammar, ^vith all

the Rules in English, j^^ Besides the Author's Collections from

his own Reading and Observations, and what is contain'd in Dr.

Davies's British-Latin Dictionary, This Work hath been greatly Im-

proved out of Mr. Edward Lhwyd's Arcliwohgia Britannica^ Dr. Wot-
ton's Glossary^ &c.—And there is likewise added, A Large Collection

of British Proverbs. By Thomas Richards, Curate of Coychurch.

Bristol : Printed and sold by Felix Farley, in Small Street. Sold
also in London, by ^lessrs. Knapton, Innys, Hilch, Davies, Clarke,

Owen, «fec. By R. Raikes in Gloucester, W. WilUams, Bookseller, in

Monmouth, and by all the Booksellers of the PrincipaUty of Wales.
MDCCLiiLt [Price 6s.] ' [8vo.]

Thomas Richards ydocdd enedigol o sir Forganwg; a bu yn g\va.s-

anaethu curadiaethau plwyfau Llangrallo^ a'r Coetty, yn y sir bono

• Gwel rhif 3, d.f. 1715.

t [Y mac rhai o'r adluniau wedi eii haniseru 1759 ; ac y mae un o'r cjrfryw
yn awr ar fy mwnUl ; ond nid argralfjatl newydd mo bono, namvii yr argraffiad
cyiitaf gyda gw>nieblen newydtl, yn anirjrwio v\\yw ychydig bach cxltli A*Tth yr
un a roildir uobtnl. Ni elwir mo bono yn nil argraf!ia<i. Yr argraffuvl cyntaf
ar ol un 175.1, sef yr ail argrafli.'vl c\^irionutl<lol, ytlyw jt un a yinddantrosodd
o wasg Trefriw yn 1815, 8plyg, gA'da rbai cbwancgit)n. ac yn eu phth ' Rbeolau
Bardcloniaetb Oyinraog.' Daeth y try<lytld argraHiatl all.an yn Nolgellau
ychydig ar ol byny ; a'r pedwerydd, megys y m\Tiegir ucbotl, ym Merthyr
'Tydtil. Gweler rhif 25, d.f. 1759.]

t [Coychurch (ar y ddalen enwol) yw yr enw Scisonig am LangraUo^ yr hwn
»y blwyf nid neppell o Ben y Bont ar Ogtiyr.]
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am 40 mlynedd. Yr oedd hefyd yn aelod gohebol o Gymdeithas j
Cymmrodorioii, Llundain ; a'r hon, yn yr oes bono, yr oedd agos holl

lenorion a charwyr llenyddiaeth Gymreig yn gyssylltedig a hi.* Bu
yn briod ddwy waith, a bu iddo ddan o blant. Bu mab iddo fyw i wth
o oedran, ond yn orpbwyllog. Bu farw Mawrtb, 20, 1790, yn 80
oed.f Ymddengys y cyhoeddwyd pedwar argraffiad o'r gwaith hwn,
a'r pedwerydd yn 1838, ym Merthyr Tydfil, a dywedir ei fod
wedi ei helaethu yn fawr.

7. ' Hosanna i Fab Dafydd, neu Gasgliad o Hymnau, o waith

William Williams. Yr AQ Ean.J

Argraphwyd yn Mristo, gan E. Farley, yn y Flwyddyn 1753.'

Y mae yr hysbysiad canlynol ar gefn y rhagddalen :
—

' Yr wyf yn
meddwl printio Llyfr bychan oddeutu'r un Faintioli a Hwn, a'i Enw
" Buddugoliaeth yr Efengyl," ynun Gan, yn cynnwys weditri chant
o Wersi. W. W.' Niddarfu i Mr. WiUiams fyth gyflawni y bwriad
hwn o'i eiddo ; ac yr ydys yn tueddu i gredu mai yr hyn a drodd
allan yn ' Olwg ar Deyrnas Crist ' mewn cychwyniad ydoedd y Gan
hon.

8. 'Welch Piety: or, A Further Account of the Circulating

Welch Charity Schools, From Michaelmas 1752, to Michaelmas

1753, &c.

London : Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close. MDCCLm.'

9. ' Tour through Great Britain. 2 Vols.

London, Printed. 1753.'§

10. ['Undeb mewn Gwlad, neu Bregeth ynghylch y Newidiad

diweddar a wnaed yn y Flwyddyn, yn eglurhau'r Peth ac yn dangos

y Rhesymmau am hynny, tu ag at ddwyn Pobl i iawn farnu yn j
Matter ymma ; ac i gadw Dydd Nadolig a Gwyliau eraill, ar yr Am-
serau y maent yn awr wedi eu happwyntio i'w cadw. Ac ynghylch

yr Amser y mae cadw Gwyl Cyssegriad Eglwysydd, yr hon a elwir

yn gyffredin Gwyl Mabsant. A osodwyd allan yn Gymraeg, gan

Josua Thomas, Offeiriad yr Eglwys Newydd yn Nhir Abad.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Thos. Durston. 1753.' 12plyg :

24 tudalen.]

Josua Thomas ydoedd enedigol o Penpes, ym mhlwyf Llanlleonfel,

yn sir Frycheiniog. Cafodd guradiaeth Tir Abad yn 1739, ac ym-

* Gwel Rhostr o Oymdeithas y Cymmrodorion, am 1759, 1762.

t Ei Feddargraff ym Mynweut Llangrallo ; a Llythyr y Parch. J. Evans,

Curad Coetty.

X Gwelrhif4, d.f. 1751.

S "Warrington's Ilisiory of South ]Valffi, second edition, note. pp. 451-2.
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fiaengys ei fod yn fp,\am.j\tiothu ei blwyf genedigol licfyd, a bu jn rn

gwasanaethu hyd 1751 o loiaf.*

[Yr oe<ld Mr. Thomas hefyd yn Hear LlanhiBtcr a Mertliyr Cync.?, fel y
gwelir wrth MViuliHiu rhif 0, cl.f. 1752; canys diau naai yr «;» oe<ld awduT y
bregeth hon ydd y * Fuchedd Gria'nogol,' Ni wyd<iai yr awdwr ps
flwyddyn yi >d y 'Bregeth' hon, ac am hyny cjildodd hi dan y
flwyddyn 175- ; oud lud >»x <l.i«ll na*\ yn y flwyddyn hon yr ymddaugosodd.]

1754.

1. ' Mer Difeinyddiaeth lachus, Mewn Ffordd o Ymddiddan. A
gyfieithwyd gynt o'r Saes'neg, ac ynawr wedi ei ddiwygio o aneirif o

o Feiau ac oedd yn yr Argraphiad cyntaf.

Argraphwyd ym Mristo, gan E. Farley, yn y Flwyddyn 1754.'

ArgraflSad newydd a chyfieithiad diwygiedig o * Fadruddyn y Dif-

inyddiaeth diweddaraf,' yr hwn oedd lien gyfieithiad o ' Marrow of
Modern Divinity* gan 'Edward Fisher, 'f Y cyhoeddydd a diwyg-
iwr y cyfieithiad ydoedd un Morgan Jones, J yr hwn oedd weinidog
yr Ymneillduwyr yng Nghefn Arthan, o leiaf hyd y fl. 1774; canys
derbyniodd gynnorthwy y flwyddyn bono o'r Drysorfa Bresbyter-
aidd.§

2. ' Llaw Lyfr yw Ddarllen i'r Cleifion, gyda Myfyrdodan peraidd

a gweddiau i'w harfer yn amser Clefyd, o waith yr Esgob Andrews.
Ac a gyfieitbwyd i'r Gymraeg gan Edward Roberts, Ciwrat

ynghappel St. Grannon, yn Sir Ddinbech, yn y flwyddyn o oedran

Crist 1671. Angenrhaid i f6d gan bdb Tenlu.

A brintiwyd yn awr, Tros Cadwalader Davies, o bhvy Gwyddel-
wern, yn Sir Feirionydd, yn y flwyddyn 1754.'

Ymddengys i'r llyfryn byclian h^vn fod 83 o flynyddoedd mewn
llawysgi*if, cyn ei argraffu. 16 o dudalenan ISplyg yw ei fe.int, ac
nid oes enw argrafiydd wrtho.

3. 'Grwirionedd y Grefydd Grist'nogol: a dnll y Fam Fawr.

Mewn tairPregeth o waith diweddar Barcbedig Mr. Ricbard Rees,
Gweinidog yr Efengyl yng Nghwm y Glo.

Bristol : Argraphwyd gan S. Farley, yn y Flwydd\Ti mdccliv.*
[12plyg.]

Richard Rees (nen Rice) oedd enedigol o'r Gwernllwyn Uchaf,
ym mblwyf Mertbyr Tydfil, yn sir Forganwg, lie y saif yn awr ran o

• Jones's Dreconahirf.

tGwelrhif 1, d.f. 1651.

t [Ceir yn y dechreu l>^yr * At y Darllenydd ' wedi ei arwyddo * Morgan
Jones Mai 22, 1754,' o<ldi wrth ba un yr ^mddengj's fod hwn wodiei gymharu
A'r nawfed argrathad Seisoneg a'i faMT ddi\»'>gio.]

% Yagrifau yn Ll^-frfa y Dr. Willianis, yn LIundain.
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dref a gweithiau haiarn Dowlais. Efe ydoedd perchenog j lie hwn,
yng nghyd ag amryAv leoedd ereill yn y gymmydogaetli. Efe a ym-
unodd yn ieuanc a chynmiUeidfa o Ymneillduwyr neu Bresbyteriaid

yn y gymmydogaeth, a gyfarfyddent i addoli mewn capel bychan yng
Nghwm y Glo, yr hwn sydd le yn ymyl y fan y mae y ffordd haiarn

o Ferthyr i Gwm ISTedd yn cymmeryd y mynydd, a'r hwn oedd addoldy
cyntaf yr Ymneillduwyr, a'r ammod-rwym a gawsant gan y Cadben
David Jenkins, o Hensol. O'r cwch hwnw yr heidiodd holl hen
Ymneiliduwyr y wlad hono, yr rhai a adwaenir yn awr wrth yr enw
Undodiaid, ac ereill a ystyrir yn uniongred. Yn amser y gwr hwn
yr ymrwygodd y gynnnlleidfa, ac yr adeiladwyd capel Ariaidd ac

Undodaidd Cefn Coed y Cymmer ac Aberdar. Dywedir mai
Arminiad ydoedd. Bu farw yn 1749.* Cyhoeddwyd y pregethau
hyn wedi marwolaeth eu hawdwr, gan Mr. Phihp Charles, ei

olynydd yn y weinidogaeth.t Efe a ordeiniwyd yn 1738, wedi
cael ei ddysgeidiaeth dan Mr. Perrot, yng Nghaerfyrddin ; ac fel

y rhan fwyaf o efrydwyr y gwr hwnw, troes allan yn Arminiad
nen Ariad.

4. % ' Difyrwch y Pererinion, o Pawl i'r Oen, yn cynnwys Hymnau
ar amryw Destunan o'r ysgrythyr Ian.'

Yr awdwr oedd Mr. David Jones, o Gaio, cyfieithydd Salmau
Watts.:}:

5. ' Llythyr Difrifol at Bechadur, ynghylch Cyflwr ei Enaid. A
gyfieithwyd i'r Gymraeg er Budd i'r Cymru.

Argraphedig ym Mristo, gan E. Parley, yn y flwyddyn 1754.'

6. ' Hosanna i Fab Dafydd, neu Gasgliad o Hymnau. O Waith
W. Williams.

Argraphedig ym Mristo gan E. Farley, yn y Flwyddyn 1754.*

[* Tebygol mai trydedd ran o'r Hymnau dan yr enw * Hosanna iTab Dafydd,'
ydoedd yr un a nodir yma. Cyhoeddasid y ihan gyntaf yn 1751, a'r ail yn
1753, fel y gwelir dan y blynyddoedd hyny. Gau nad oes yr un llyfr dan yr
enw hwn yn yr argraffiad o holl Emynau yr awdwi" jai 1811, yr ydys yn tybied
mai yr hymnau a elwir, ' Caniadau y rhai sydd ar y M6r o Wydr, «&c. , i

Frenin y Saint,' oedd y rhai hyn, a darfod argraffu y tair rhan yng nghyd,
gyda chwanegiadau, dan yr enw diweddaf. Cynnwysai y tair rhan o'r
* Hosanna, ' &c.

,
yr hymnau o 243 hyd 329 o'r argraffiadau presennol, '§]

7. ^ ' Life of Dr. Francis Mansell, Principal of Jesus College,

Oxon. By Sir Leonel Jenkins.'

1755.

1. *Prif Addysc y Cristion. Y rhan Gyntaf, sy'n cynnwys, i.

Cyngor Difrifol i Rieni faethu eu Plant yn ofn ac Addysg yr Arglwydd

YBemiiud, 1862, t. 245-6.

t Y Beimiad, 1862, t. 246.

X Gwelrhif 2, d.f. 1753.

§ Llythyr Mr. Morris Daviea.



1755] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. -^^1

II. Ysponiad Byrr ar y CatochiBm. ill. Ychwancg o E::!,;r;i'l

ynghylch Sacrament y Bedydd. iv. Addysc ferr yngh^lch Cuntlir-

inasiwn, nou Fedydd Esgob. v. Eglurhad Sacrament Swpper yr
Ai'glwydd, Ac. Yrail ran, Byddyn cynnwys, i. Annogaetheu difrifoll

Gadw yii sauctaidd a chrefyddol Ddydd yr Arglwydd. li. I fynjch

Gymuno. in. I pnddwyn gyda pluirchcdig ofn'n Nh^ Dduw, sef yr

Eglwys. IV. I arfer Enw Daw g^^da pharch yn ein hymddiddanion
cyfli-edin. v. C3mgor yn crbyn y Pechod o feddwdod. vi. Yn erbyn

dywedyd cehvydd. vii. I ymarfer y mawr Ddledswydd o weddio

mewn Teuluoedd, mewn dull o amryw Lythyran oddiwrth Weinidog
Eghvys Locgr at 6i Blwyfolion. O gyfieithiad Edward Wynne,
Cnrad Llanaber.

Argraphwyd yn y Mwythig gan J. Cotton, a J. EddowQfl.
M.DCC.LV.* [8plyg.]

AwdwT bwn oedd dirdydd mab i Elis Wynn, ac y mae yn ci

ddiwedd—* Hymnau a Charolan, o waith Mr. Elis Wynne, o Llb-
yn^.'

[Gwaith Elis Wynn hefyd yw yr * Esponiad byrr ar y Catecism,' t. 16—43.]

2. 'Welch Piety: or, A Fnrther Account of the Circulating

Welch Charity Schools, From Michaelmas 1754, to Michaelmaa 1755.

To which are annexed Testimonials Relating to the Masters and

Scholars of the Raid School. In a Letter to a Friend.

London : Printed By J. OHver, in Bartholomew-Close, mdcclv.*

3. * Catechism Byrr a Buddiol. Wedi ei gymmeryd (gan mwyaf)
o'r Saesoneg.

Argraphwyd ym Mristo, gan E. Farley, yn y Flwyddyn 1755.'

25 tudalen 12plyg.

4. * Ghwasanacth Cyhoedd Eglwys Loegr ; Wedi ei addumo a liv o

Ddarluniadau Newydd Ystoriawl : A Ddychymygwyd gan S. Wale

;

ac a Dorrwyd ar Efydd, gan Ravenet, Ghrignion, Scotin, Canot,

Walker, a Ryland.

Llnndain : AFwriadwyd gan Risiart Morys, LL.C.C. Ac i'w cael

ganddo ef, yn y lie a elwir y Navy Office 1755.*

Er bod y parotoad h^vn wedi ei wneyd y flwyddyn hon, buwyd wrthi
am bymthcg mlynedd cyn i'r Llyfr Gweddi hwn gael ei gyhoeddi, yn
cynnwys yr holl bcthau a gyhoeddid gynt gyda'r Llyfr Gweddi
cyflawnaf,* ac yr ocdd yn werth dau gini, wedi ei rwymo jn hardd.f

5. % *Marwnad er Coffadwriaeth am y Parch. Griffith Jones.

Gan B. Francis.*

Gwel rhif 12, 29, a 34. d.f. 1770.

t CatcUoffuc of BiH>ks in vol. ii. of Caimbrian Register,

56
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Y Griffitli Jones liwii oedd wr a anwyd yn yr Allt Fawr, ym
mlilwyf Llannon, yn sir Gaerfyrddin, ae a fa yn weinidog i'r Bedydd-
wyr ym Mben y Fai a Hengoed ; ond a symmudodd i America, Ue y
bu farw yn 1754, yn 59 oed.*

6. 'Proposals for Enriching the Principality of Wales. By
Giraldus Cambrensis. 1755.'

[Y mae Gwallter Mechain, yn ei gyfrolau Seisonig ar Amaethyddiaeth Cymru,
yn mynych ddyfynu y gwaith hwn, ac yn Uefani yn uchel am dano.]

7. * Gosodedigaethau Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion
yn Llundain. Dechreuedig ym mis Medi, 1751. A ail drefnwyd,

a Guttunwyd arnynt yn unfryd, ac a Sicrhawyd, gan yr Anrhydedd-

us y Penllywydd, a'r holl Swyddogion eraill, gyda'r rhan fwyaf o'r

Cyfeillion, mewn Uawn Gynnulleidfa, yn eu Cyfarfod misawl, yn
Nhafarn Carreg-Lundain yn Cannon-street, Ebrill. 4. 1753, ac

hefyd yn Nhafarn yr Hanner-Lleuad yn Cheapside, Mai 7. 1755.

Ich Dien

Undeb a Brawdgarwch

Uundain: Printiedig i Wasanaeth y Gymdeithas, gan John
Oliver yn Bartholomew-Close, mdcclv. [Pris SwUt.] '

Y mae hefyd ragddalen Seisonig fel hyn :

—

* Constitutions of the Honourable Society of Cymmrodorion in

London. Begun in the Month of September, 1751. Eevised,

unanimously Agreed upon, and Confirmed, by the Honourable the

Chief President, and all the other Officers, and Majority of Members,

in fuU Assembly, at their general Monthly Meeting, at the London

Stone Tavern in Cannon-street, April 4, 1753, and also at the Half-

Moon Tavern in Cheapside, May 7, 1753.

Ich Dien

Undeb a Brawdgarwch

London : Printed for the use of the Society, by John Oliver in

Bartholomew-Close, mdcclv. [Price One Shilling.]
'

Llyfryn 4plyg o 52 tudalen yw yr uchod, gyda Chymraeg ar un
tu a Seisonaeg ar y tu arall, hyd t. 14. t. 15 hyd 26 Seisonaeg :

t. 27 Cymraeg: t. 28 hyd 37 Cymraeg a Seisonaeg, fel yn y
dechreu : t. 28 hyd 40 Cymraeg. Y gweddill a gynnwys enwau yr

Aelodau.f

[8. * Gweledigaetheu y Bardd Cwsc. Y Ehann Gyntaf.

Hwnydyw \r ail argraffiad o'r * Bardd Cwag' (rhif 6, d.f. 1703). Cam-
yniodd yr awdwr yn gryn bell wrth ei osod d.f. 1720 ; a gellirbarnu nas gif^'el-

odd ef gyfargraflf cyfan o bono ; canys, megys y canfyddir, y mae y flwj'ddyn

ar ei ddalen enwol. Gweler yr ' Ilysbysiad ' o flaen argrafiiad Caerfyrddin,

1865 ; a chymharer rhif 24, d.f. 1759.]

* Thomas, Ilanea y Bedyddvryr^ t. 206.

+ Llallawg.
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Arg^aphwyd yn Mwythig gan Thomas Dureton, 1755.' 16plyg.

1756.

1. * Rhesynimau Protestant, Pa ham na fyddai yn Babist, mewn
ffordd o Gwestiwn ac Atteb. Gwodi ei gyfieithu o'r soithfed Ar-

g^aphiad ar hugain yn Saesoneg, er Budd i'r Cymru.

Arg^aphedig ym Mristo gan E. Ffarley, yn y flwyddyn 1756.'

2. *A Treatise on the Medicinal Waters of Llandrindod, in

Radnorshire, South Wales ; with some remarks on Mineral and

Fossil Mixtures, in their native Veins and Beds ; at least as far as

respects their influence on Waters. By Diederick Wessel
Linden, M.D.

London : Printed by J. Everingham and T. Reynolds, for the
Author. And Sold by W. Owen, at Homer's Head, Temple Bar.
1756.' [8vo.]

[Dyn pur nwythig ydoedd awdwr y traethawd hwn, a flferyll yn ol urdd y
r'dd yn fynych yw dyfalu beth yw ei feddwlRbosgroesogion ; a gorchwyl aiihawdd yn fynych yw dyfalu beth yw

gyda golwij ar rinweddau iachaol v dyfroead y mae yn ysgrifenu yn
Jyhoeddodd lyfr arall ar ddyfroeda Llangybi, yn Eifionyda, yr hwn a gofnodir

3. * HyfTorddiadau Eglur i'r jeuaingc a'r Anwybodus; yn cynnwys

Eglurhdd hawdd a chryno o Gatecism yr Eglwys ; wedi ei Gymhwyso
i ddeall a choffadwriaeth y Rhieni o'r synwyr salaf : Gan Esgob
Synge. Ac wedi ei gyfieithu o'r seithfed Argraphiad. Gan L.

Anwyl. Vicar Abergele.

Mwythig : Argraphwyd gan T. Durston.*

4. ^ *Y Sacrament a'r Aberth Cristionogol.'

Ef allai mai nid yma y dylai hwn fod, nid oes rhagddalen i'r un
sydd ym moddiant yr ysgrifenydd. Deallwn wrth y rhagymadrodd
mai gwaith DanielBrevint, D.D., ydj^. Rhyddy Parch. John
Wesley ganmoliaeth uchel i'r gwaith bychan hwn.

[Y mae y llyfr hwn wedi ei ragamseru bedair blynedd. Yr xm ydyw k
rhif 16, d.f. 1760, lie y gwelir ei enw yn gyflawn.]

5. f * Cyfoeth i'r Cymru, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Thos. Durston.'

Ymddongys y rhaid i hwn fod y pedwerydd argraffiad o*r Uyfi:

efengylaidd uchod.*

6. Welch Piety : or, A Further Account of tlie Welch Charity

Schools, From Michaelmas 1755, to Michaelmas 1756. To which

are annexed, Testimonials relating to the Masters and Scholars of

the said Schools. In a Letter to a Friend.

London : Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close, mdcclvi.'

• Gwel rhif 4, d.f. 1688 ; rhif 3, d.f. 1706 ; rhif 9, d.f. 1714 ; a hwn >Tna.



444 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1756

7. * Golwg ar Deyrnas Crist, Neu, Grist yn bob Peth, ac ymbob
Peth, &c. Waitb W. Williams.

Argraphedig ym Mristo gan E. Farley, yn y flwyddyn 1756/

Gwelsom o'r blaen* fod Mr. Williams yn bwriadu cylioeddi llyfr

o'r enw * Buddugoliaeth yr Efengyl, yn un gan yn cynnwys wedi
tri chant o wersi.' Nid oes ammheuaeth mai y gan bono wedi
ei belaetbu yw y gwaitb bwn, a'i gyboeddi o dan enw arall a
gwell.

8. * Testament Newydd ein Harglwydd a*n Hiacbawdwr lesu

Grist.

Argrapbwyd yn y flwyddyn mdcolvi.*

Nid oes enw argraffydd, ond y mae bysbysiad tu fewn i'r clawr,
am swyddfa * J. Eddowes, Gwerthwr Llyfrau, ac Argrapbydd, yn yr
Heol a elwir High Street, yn y Mwytbig.* Nid oes gynnwysiad yn
blaenori y pennodau ynddo.

9. * Cynbwysiad byr o Feddyliau'r Eglwys a ymgorpbolodd dan

y drefii bon, yn Sir Fonwy. Pa un sy'n ymgyfarfod yn bennaf, yn

y Neuadd, yn y Pant-teg, ger llaw Pont-y-pool : yn ages i'r modd

y Proffeswyd bwynt ar Ddydd ein Hordeinassiwn, sef Dydd llun y
Sulgwyn, 1756.

Argrapbwyd yn y Bala gan John Eowlands.*

' Y mae yn amlwg mai nid amseriad argraffu y Jlyfryn bwn yw yr
ucbod, gan nad oedd Jobn Rowlands yn argraffu yn y Bala byd
flynyddau ar ol byn ; ac mai amseriad * Ein Hordeinassiwn ' ydyw,
neu gorfforiad yr Eglwys, neu y gynnuUeidfa ymneillduedig yn y
Pant Teg.

10. ^ * Myfyrdodau ar y Pedwar petb Diweddaf Sef Angeu, Bam,
Nef, ac Uffern. Gan y Parcbedig Mr. Jobn Morgan, M.A.,

Periglor Matcbin, yn Essex. Y Trydydd Argrapbiad.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, gan Tbomas Durston, Tros William
Hugbes.'

Dicbon fod bwn yn bedwerydd argraffiad.f Yr oedd Mr.
Morgan wedi bod yn gwasanaetbu curadiaetb Llanfylbn, ac fel

arwydd o barcb, y mae yr argraffiad bwn wedi ei gyflwyno i drigol-

ion plwyf Llanfyllin.

11. % 'A Sbort History of tbe Crown Manor of Creutbyn, in

the County of Cardigan, South Wales. By Lewis Montis. 1751.*

Y mae iddo gyflwyniad ' humbly presented to tbe Right Hon.

* Gwel rhif 5, d.f. 1763.

+ Gwcl rhif 1, d.f. 1707 ; rhif 3, d.f. 1714 -, rhif 5, d.f. 1745 ; a hwn ym».
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Arthur Herbert, Earl of Powis, by L. M. Dec. 1756,' yr hyn a
ddengya iddo fod bum mlynodd hob oi argraffu ar ol ei yngrifenu.

12. * Ffurf Gwoddi, I'w harfor ym mhob Eglwj's a Chapel o fown

y Ilhann honuo o Brj'daiu Fawr a olwir Lloegr, Tywysogaeth

Cymru, a Throf Borwic ar Twid, ar Ddydd Gwener y Chwoched o

Chwefror iiosuf
;
yr liwn a ordoiniwyd trwy Broclamaaiwn i fod yn

ddydd Ympryd a Darostyiigiad Cytlrodinol : I ymbil am Fendith

oddi wrth yr HoUalluog Dduw ar Lyngosau a Byddinoodd Ei Fuut-

hydi yn y cyflwr prosonnol hwn o Negeseuon Cyffredm ; ac hefyd i

yraostwng ein liunain ger ei fron Ef, mewn dwys ystyriaeth o'i

ddiweddar Gofwyod gan Ddaeargiyn ddychrynllyd ac Estynodig, a

doimlwyd yn neillduol mewn rliai gwledydd eymmydogol y sydd yn
heddychol a chariadus a ni, ac mewn radd fechan gennym ein

hunain hefyd : ac yn ganlynol or cael Maddeuant o'n Pechodau

gwaeddfawr ni, i droi ymaith oi Farnodigaethau, ac er Parhaad o'i

Drugaredd Ef, yn Nodded y Grefydd Brotestanaidd a'n Breiniau ni,

yn Ffynniant ein Gwlad ac er Llesaad y Brenhin a'r Frenhinol

Deulu. Trwy Orchymyn hyspysol ei Fawrhydi.

Llundain : Argraphwyd gan Tomas Bascott Argraphydd i Ar-

dderchoccaf Fawrhydi'r Brenhin; a chan Wrthrychiaid Bhobert

Bascett. 1756.'

4plyg bychan ydyw, ac yn y Uythyren ddu. Cynnwysa drefn y

'

gwasanaeth borouol, a gwasanaeth y cymmun, ac o ddeutu 16 tu-

dalen.*

13. * Description of the Great Koads and cross Eoads of England
and Wales. 1756.'

1757.

1. * Tystiolaeth y Crodadyn am ei hawl i'r Nefoedd, neu, Gynnig
byr tuag at Gysur Cristnogol, Neu lawenydd yspvydol. Ymha un
y dichon y Cristion wnouthur ei hawl i'r Etifeddiaeth Nefol, &c.

A gyfieithwyd gan Josuah Thomas.
Argraphwyd yng Nghaerfyrddin, gan E. Powell, yn y flwyddjTi

1757.'

Yr oedd y llyfr yn Soisonaeg wodi ei gyhoeddi yn 1743 ; ond heb
enw awdwr nac argraffydd iddo, ac yr oedd h^vnw y tiydydd argraff-
iad, gyda chwanegiad.

Josuah Thomas ydoedd fab i Thomas Morgan Thomas, amaotliwr,
ac a anwyd yn y Ty Hon, ym mhlwyf Caio, jti sir Gaorfyrddin,
Chwefror 22, 1718. Efo a rwym^v}'d j-n egwyddorwas i fasnaclnvr
yn HenjOlbrdd. Efe a briododd foneddiges yu Llanllieni, yr hon

Lhjihyr y Parch. VV. Thomas, Bwlch Newydd.
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ydoedd yn un o'r Bedyddwyr ; ac yntau a ymunodd a'r un gynnuU-
eidfa, ac a drochwyd yn 1740, pan yn 22 oed. Bu farw ei wraig
gyntaf, a phriododd eilwaitli, pryd y sefj^dlodd yn y Gelli, yn sir

Fryclieiniog, ac yr ymunodd k chynnulleidfa Maes y Berllan. Yno
y dechreuodd bregethu, yn 1749, pan yn 31 oed; ac ordeiniwyd ef
yn gynnorthwywr i'r hen weinidog. Yn 1754, pan yn 36 oed, efe a
gafodd ac a dderbyniodd wahoddiad i gymmeryd gofal y gynnull-
eidfa o Fedyddwyr yn Llanllieni. Gwelir iddo gyhoeddi y llyfryn

hwn ym mlien rhyw dair blynedd ar ol ymsefydlu yno ; ond ei brif

waith yw ' Hanes y Bedyddwyr ym mblitb y Cymry.' Gadawodd
hefyd lawer o ysgrifeniadau ycliwanegol, o'r un natur, y rhai sydd
yn cael eu cadw yn Llyfrfa Coleg y Bedyddwyr yn Bristol. Bu
farw yn Llanllieni, yn sir Henffordd, Awst 25, 1797, yn 79 oed.*

2. 'YGarregWen. Pregetli ar 2 Pedr i. 10. Gan Timothy
Thomas.'

Timothy Thomas, brawd ydoedd i'r Josuah Thomas uchod, ac a
anwyd yn 1 720, ac felly jn rhyw ddwyflwydd yn ieuangach na'i frawd.

Daeth yntau yn bregethwr gyda'r Bedyddwyr, ac ymsefydlodd fel

gweinidog yn Aberduar, ym mhlwyf Llan y Byddar, yn sir Gaer-
fyrddin. Yr oedd yn awdwr amryw draethodau, a bu farw Tach-
wedd 12, 1768, yn 48 oed.f

3. ' Welch Piety : Or, A Further Account of the Circulating

Welsh Charity Schools, From Michaelmas 1756, to Michaelmas

1757. To which are annexed, Testimonials Eelating to the Masters

and Scholars of the said Schools. In a Letter to a Friend.

London : Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close. MDCCLTin.*

4. ^ *Y Gwir Ddoethineb, Neu, Bregeth, &c. Gan Theophilus

Evans, P. Llanddulas Abercressin, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Thos. Durston.'

5. * Gwersi i Blant a Dynion jeuaingc, Mewn Dau Gatecism. i.

Catecism Athrawiaethol yn fyrr, mewn Chwech o Wersi. n.

Catecism Athrawiaethol ac Ymarferol, yn gryn helaeth, mewn
Chwech Pannau. Gyda Ehagymadrodd yn dangos yr Angen-

rheidrwydd o Grefyddol Addysg. Gan Samuel Bourn. Wedi ei

gyfieithu i'r Cymraeg, o'r Ail Ai-graphjad yn Saesonaeg gan

Edward Evan.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Evan Powel yn m,dcc,lvii.'

S. Bourn a anwyd yn Derby, yn 1648. Cafodd ei addysg yng
Nghaergrawnt. Ymunodd 4'r Presbyteriaid, ac ymsefydlodd yn Cain,

yn sir Wilts, yn 1679. Yn 1695, efe a symmudodd i Bolton, ac

* Seven Gomer, 1825 ; Hanes y Bedyddwyr, gan D. Jones.

t Williams'B Eminent Welshmen ; a Seren Oomer am lonawr a Chwefror,

1823.
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wedi hyuy i Ttirly, ^or Wigan, yn sir Lancaster. Bu farwyn 1715,

yn 67 ood. Y cylioitliydtl

—

Edwaud Evan ydoodd fah i j^rydd o*r onw Sion Rhys Ifan Sion
Hywel Gwyn, o Nunt y Gordinen [gor Abordiir], yn y fl. 1716.
Yinunodd yn ioimiic A'r Ynineilldiiwyr yng Ngliwui y GIo, ger
Merthyr Tydfil, Ilo yr oo<ld y capol cyntaf a adoiladwj'd yn yr ardal
hoiio, a'r hwn a adawyd yn liollol i syrthio yn adfeilion, pan adeil-

adwyd lion gapol Abordar, yn 1751, a cliai^el Cofn Coed y Cymmer
wedi hyny. Gan ei fod of yn anneddu yr ochr arall i'r mynydd, yn
Llwydgood, efe a syinniudodd oi aolodaeth i Abordar, wedi bod
wyth ml^Tiodd yn aolod yng N^lnvm y Glo. Yn fuan daeth yu ddyn
oyhoeddus, ac i arferyd ei dduwn mewn pregethu, a galwyd ef i

weinidogaethu, ao ordeiniwyd ef yn 1772. Efe oedd y trydydd
gweinidog yno. Yn ei farn yr oedd yn Galfinaidd ar y cyntaf, ond
wedi liyny cofleidiodd Aiminiaeth, ac efe oedd un o'r rliai cyntaf i

alw oi hun yn Arminiad. Cynimorodd fferm o'r enw Ton Coch, yn
y plwyf liwnw, i'w alluogi i gynnal ei deulu ; canys nid oedd addewid
ei gynnulleidfa iddo ond 8p. yn y flwyddyn. Bu yno yn gweinid-
ogaethu 25 miynedd, sof hyd ei farwolaeth yn 1 797,* yn 7 1 oed. Am
ei ymdrafodaeth & chyfioitlm a ehyhooddi y llyfr hwn, dywed ei fab,

Rhys Evans, yr hwn sydd jti awr (1858) yn 78 oed,f ddarfod i'w
dad weled liysbysiad S. Bourn, mewTi rhywlo y pryd hyny, y
rhoddai efe lOp. i bwy bynag a gymraerai arno gyfieithu a chy-
hoeddi ei Gatecism ef. Mr. Edward Evan, yn gweled y cynnygiad
yn haelionus, gan fod y byd yn gwasgu arno, y teulu yn fawr, a
phobl ei ofal yu gwnoyd ond ychydig iddo, a jTngjTnmerodd ryw hir
nos gauaf d chyfieithu y llyfr, ac aeth ag ef i Gaerfyrddin i'w ar-
gratlu. Pum cant ydoodd y rhif a argralfwyd. Gan ei fod wedi ei

argraffu yn wallus ac afler iawn, ni worthwyd ond ychydig o hon3mt,
a bu Mr. Edward Evan jm goUedwr o 7p. ar yr anturiaeth, or ei fod
wedi cael 10/?. gan yr awdwr i ddechreu. Dylesid dywedyd hefyd
fod Mr. Evan yn fardd, wedi ei gyhoeddi a'i farnu yn ben-bardd
mown Gorsedd yn 1780 ; ac yr oedd yn meddu galluoedd barddonol
cyfrifol, yn barchus, ac o ymddygiad moesol a chrefyddol.

6. ^ * Gweledigaethau y Bardd Cwsg.

Mwythig, Argraphwyd gan Thos. Durston.*

Yr oedd hwn, of allai, yn ail argrafliad. J

[Yr ai7 argraffia<l oedd yr un a ymddangosodd yn 1755 (rhif 8, d.f. 1755) ;

a'r trydydd yw rhif 24, d.f. 1759. Ni bu un argraffiad yng nghorff y flwyddyn
1757.1

7. Rhai Hymnau a Chaniadau Duwiol ar Amryw Ystyriaethau.

Gan William Williams.

Argraphedig yng Nghaerfyrddin, gan Evan Powel, 1757.*

* [Yn ol y Newj'ddiadur Owltulgarwr (am Fedi, 18C7), ar y dydd hwyaf o'r
fl. 1798 y bu farw.]

t [Bu farw Rhys Evans ar yr ail o Fedi, 1867, wedi gorphen yr SSfed
flwyddyn o'i oedran.]

t Gwel rhif 6, d.f. 1703 ; rhif 6, d.f. 1720 ; a hwn yma.
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8. ^ ' Yr Addoliad Cristnogol neu dair Pregetli am fuddiol wran-

dawiad y Gair, uno mewn Gweddi, a chanu Moliannau i Dduw, &c.

Gan Job Orton. Cjfieitliwyd gan Evan Evans.*

Yr Evan Evans hwn ydoedd y Prydydd Hir, tybygid. Ef allai

mai ym mbellacli ym mlaen o gryn lawer o ilynyddau y dylai yr
uchod fod

.

9. [' Ll3r£r Gweddi-Gyffredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau, a

CKyneddfau a Ceremoniau eraill yr Eglwys, yn 61 Arfer Eglwys
Loegr ; A Psalmau Dafydd, Fel eu maent bwyntiedig i'r Darllain

a'i Canu yn yr Eglwysydd. Ynghyd a Nam yn un deugain

Ertbyglau Crefydd.

Argrapbedig yn y Mwytbig, ac ar Wertb yno gan Thomas
Durston, Gwertbwr Llyfrau, 1757.' 8plyg bycban.]

1758.

1. * Pererindod ysprydol o'r Aipbt i Ganaan, tan ritb Breuddwyd.

Gasgliad y Pererin o waitb bunan-ymboHad, yn Nyffryn ystyr-

iaetb.

Argrapbwyd tros y Parcb. David Jones, o Bont-y-Pwl.

Caerfyrddin.'

David Jones a anwyd yng Ngbwm Aman, sir Gaerfyrddin, yn
1741. Aetb i weitbio ei gelfyddyd i sir Fynwy, a tbueddwyd ef at

ystyriaetbau crefyddol trwy weinidogaetb Mr. Howel Harris. Efe
a ymunodd 4'r Bedyddwyr ym Mben y Gam, ger Pont y Pwl, a
decbreuodd bregetbu yn ieuanc, ac ordeiniwyd ef yn weinidog
iddynt yn 1773. Wedi bod yn gweinidogaetbu yno o ddeutu deng
mlynedd, efe a briododd Mrs. Hannab Jones, o'r Ddol Gocb, ger
Castell Newydd yn Emlyn, ac aetb yno i fyw, ac am byny y gelwir

ef wedi byny, ac yn yr amrywiol farwnadau am dano, yn Dafydd
Jones o'r Dd61 Gocb. Yr oedd ef yn ddyn o ysbryd duwioldeb a
dawn rbagorol. Bu farw yn ddedwydd iawn lonawr 21, 1792, yn
51 oed, a cbladdwyd ef ym Mynwent Troed yr Aur, yn sir Aber-
teifi.*

2. * Dull Priodas Mab y Brenin Alpba. Dull Priodas ysprydol

rbwng Silob a Sion, yn dangos Tragwyddol gariad Silo, Mab y
Brenin Alpba, at fercb yr ben Amoriad. Sef ail ran o*r Pererindod

ysprydol o'r Aipbt i Ganaan.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, Tros Evan Ellis, o Blwyf Llanfi-

hangel, yn sir Ddinbecb, gan J. Cotton a J. Eddowes, 1758.*

3. ' Hanesion yr b^n oesoedd, sef, i. Decbreuad y Byd ; ii. Ym-
ddiddanion o'r Cjrnfyd; iii. Ebwng Duw ac Adda; rv. Bbwng

* Ilanes y Bedyddioyr, argraffiad cyntaf, t. 250-1 ; JJanes y Bedi/ddwyrf gan
D. Jones, t. 694 ; Oreal y Dcdyddvyyr, lonawr, 1860.

4
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Satan, y Sarph ac Efa ; v. Ulivrng Duw a Noah. waith Thomas
Williams, Mcichuiit Tavlor. o DAI v Ronf, vn ac'os I fauiror.

Rhif. 1.

Printiodig yn Llundaiu.'

4. 'Welch Piety: Or, A Further Account of the Circulating

Welch Charity Schools, From Michaelmas 1757, to Michaelmaa

1758. To wliich are annexed Tostintonialfl Relating to the Masters

and Scholars of the said Schools. In a Letter to a Friend.

Ijondon : Printed by J. Oliver, in Bartholomew-Close, mdcclviii.'

5. 'Aleluwia, Neu Gasgliad o Hymnau. waith William
Williams, Gwoinidog o Eglwys Loegr. Y Drydedd Arg^aphiad.*

Argraphwyd ym Mristo, gan E. Ffarley a'i Mab, yn y flwj'ddyn
M,DCCL,VIII.'

6. * Lloffion Prydyddiaeth, Sef ynghylch ehwech a deugain o

Ganiadau duwiol. waith Mr. Rees Prichard, Gynt Ficcer

Llan)Tnddyfi-i.

Argraphwyd yn Llundain, gan Joan Olifer. MDOOLVin.*

Golygydd a chasglydd y * Lloffion * hyn ydoedd Mr. G. Jones,
Llanddowror.f

7. 'Catecism Byrraf. A Gyflwynwyd gan y Gymmanfa o

Ddifynyddion yn Westminster, i'r Ddau Dy o Barlament, a chwedi

ei Gymmeradwj'o ganddynt, Yn cynnwys Egwyddorion y Grefydd

Gristnogol. Ynghyd a Phrofiadau Ysgrythyrol.

Argraphwyd yn Llundain yn y Flwyddyn mdoolviii.*

8. * Yr Amonjad, a'i Lwynog Wedi ei ddal, mewn byr Draeth-

awd ar Neh. iv. Bennod. iii. Adnod. Gan John Morgan gynt

Gweinidog yr Efengil yn Llanwenarth yn Sir Fynwj.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prj^s, Gwerthwr Llyfrau,
tros Hugh Evans, 1758.'

9. ^ * A Catalogue of the Estate of the Duke of Powis, with

Plans. 1758.'

1759.

1 .
* Dewisol Ganiadau yr Oes hon, yn ddwy rann, y rhann gyntaf

sydd yn cynnwys Englynion, Cywyddau ac Awdlau, a waitli yr Awdur-
iaidGoreu yn yr oesBresennol. Yr ail ran. Carolau Plygain aCherddi
Newyddion na fuont yn argraphedig erioed o'r blaen; o waith

Gwel rhif 5, d.f. 1744 ; rhif 7. d.f. 1745 ; rhif 4, d.f. 1746 ; a rhif 3, d.f. 1747.

t Yr ail argrafiiad yw o'r ' Pigion ' hyn
; gwel rhif 9, d.f. 1749.

57
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Llawer o Feirdd Cjinru. A gasglwyd ac a Gyfansoddwyd gan

Hugh Jones, Llangwm.

Argraphwyd yn y Mwythig.'

Dywedir y bu tri argraffiad o'r llyfr hwii. Yr oedd Hugh
Jones, o Langwm, Dafydd Jones, o Drefriw, ac Elis Roberts, y
cooper

J
yn gyfoeswyr, ac yn gyfeillion gwresog. Crach-brydyddion

oedd y tri, a hoff iawn o gwmni Syr John Heidden ; a'r tri yn fath

o ddigrifwyr ; canent yn ddigrifol a chellweirus, yn ol fel y byddai y
cwmni, ac yn ami gwnaent wawd o bethau crefyddol. Y mae eu
gwaith yn gymmysg o bob athrawiaeth, a llawer o sawr Pabaidd
ar garolau Hugh Jones. Yr oedd yn ei amser goreu o'r fl. 1740 i

1780* •

2. ' Y Prif Feddyginiaeth, sef Physigwriaeth yr Oesoedd gynt,

neu Ffordd hawdd a Naturiol i Jachau y rhan fwyaf o Glefydau.

"Wedi ei gyfieithu i'r Gymraeg, allan o'r pummed argraphiad yn

Saesoneg, er lies i'r Cymru.

Argraphwyd yn y Mwythyg ac ar werth yno gan Stafford Prys
Gwerthwr Llyfrau 1759.'

Wrth y rhaglythyr y mae 'J. E.,' h.y. John Evans, o'r Bala,
ac wrth y rhagymadrodd y mae * J. W.,' h.y. John Wesley

;

canys cyfieithiad ydyw o'r llyfr a elwir * Wesley's Primitive
Physick,' wedi ei gyhoeddi a'i gylch-daenu yng Ngh;ymru trwy
offerynoliaeth y Methodistiaid Calfinaidd ac yn eu plith, un a deugain
o flynyddau cyn i ddilynwyr John Wesley ddechreu gweinidogaeth
Gymraeg yn y Dywysogaeth. Gan nad oedd ond llythjTenau cyntaf
enwyr awdwr wrtho, nid oedd ond ychydig yn gwybod maiMr.Wesle}^
ydoedd yr awdwr

;
ped amgen, y gallasai rhagfarn luddias rhai dall-

bleidiol i'w ddefnyddio, a pheri iddynt ofni ei gyfarwyddiadau i'r

corff, yn gymmaint ag yr ofnent ei bethau ysbrydol i'r enaid. Y'r

oedd y cyfieithydd yn adnabod gor-ragfarn y Methodistiaid Cymreig
yn dda, ac am hyny efe a gelodd yr enwyn llawn. Felly y gwnaed
a'r amrywiol ddarnau ereill o'r eiddo y Mrd. John a Charles Wesley,
pan y rhoid enw Mr. Whitfield yn llawn wrth y darnau hyny o'i

weithiau ef a gyhoeddwyd.f Am y cyfieithydd,

—

John Evanb, ganwyd ef yng Nglan yr Afon, ym mhlwyf Gwrec-
sam, yn 1723; ondei rieni a symmudasant yn fuan i Adwy'r Clawdd,
yn yr un plwyf. Dangosodd hoffder mawr mewn darllen yn ieuane
iawn. Gosodwyd ef yn 13 oed i ddysgu gweyddiaeth. Dygwyd ei

feddwl dan argraffiadau crefyddol, yn benaf, trwy ddarllen * Saith
Bregeth Robert Russell.' Yn 1741, aoth rhyw amgylchiadau ag ef

i breswylio i'r Bala, lie yr arosodd hyd ei farwolaeth, ac adwaenid

• Y Ovyyliedydd, Mai, 1827, t. 149, a Chwefror, 1828, t, 69; Williama'a
Dictionary of Eminent Welshmen.

t Qwel rliif 14, d.f. 1750 ; rhif 3, d.f. 1761 ; a rhii 14, d.i 1752.
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ef with }T cmw 'John Evans o'r Bala/ T- ' aret, merch
Morris ab liobert, un o'r Ymiieillduwyr 1 . oodd yn y
Bala. Yniunodd a'r Metliodistiaid, a dochrouodd bregetUu tua'r

flwyddyn 1 705, pan yn 42 <K'd, tybyt^id. Yr oedd yn ddyu o ddeallt-

wriaeth cryf, ac o wybodaoth gytlredinol helaethaeh na nemawr o

gyn<i:horwyr Mothodistaidd yr oes houo. Yr oedd wedi gwrteithio

adiiabyddiaoth dda o'r iaitli Sei«onej^, ltd ag i allu gwneyd defnydd

o lyfraii yr iaith bono, a cliyfoillachu ynddi. Yr oedd ei olwg a'i

ymddygiad yn syth, hardd, a boneddigaidd. Y''r oedd liefyd, o

blogid ei wybodaeth helaothach, yn Uawer mwy haelfrydig ei

feddwl, a mwy diragfarn na chytfredin o sectwyr ei oes. Bu yn
oti'erynol, gyda chynnorthwy ei gymmydog eyfoethocach, ond o'r un
argrair, sef Mr. T. Ffoulkes, i gyfieitliu a cliylioeddi Pregethau
Charles AVosley, a * Rheolau yr Unol Gymdeithasau,' &c.*

3. * Ffurf Gweddi i'w Harfer ym mhob Eglwys 16 Chwef. 1760.

Llundain. MDCCLix.'f

4. 'YGarreg Wen, Neu Draethawd bychan, ymherthynas i

Sierwydd
;
ymha un yr amlygir, 1. Fod Sicrwydd yn Gyrhaeddadwy

yn y bywyd hwn. 2. Sierwydd o ba beth sydd gyrhaeddadwy. 3.

Y'r angeniheidrwydd i ymofyn am dano, a'r budd o*i gael. 4. Pa
fodd i'w gael. Gan Timothy Thomas.'

Tybygir mai y bregeth ar 2 Pedr i. 10, J wedi ei helaethu i draeth-

awd, yw hwn.

5. * Gwagedd Mebyd a Jeuengtyd, yn yi* hwn y dangosir Natur

lygredig pobl jeuangc, ac y cynhygir y moddion er eu Diwygiad.

Sef Rhai Pregethau a bregethwyd yn Hand Alley, yn Llundain, ar

Dd}Tnuniad amryw o rai jeuaiugc. Gan Daniel Williams, D.D.

Y drydydd Argraphiad.§

Llundain Argraph^vyd yn ol cyfarwyddiad Ewyllys Diweddaf yr
Awd\^T. 1759.'

6. * Blodeugerdd Cymru, sef Casgliad o Ganiadau Cymroig gan
amryw Awdwyr o'r oes ddiweddaf. Yr hwn a gynnwys draetliiadau

Duwiol, a Diddanol
; y rhai na fuont yn gyhoeddedig mewn Argraph

o'r blaen. gynnulliad David Jones o Drefriw.

Argraphwyd yn y Iklwythig ac ar werth yn gan Stafford Prys,
Gwortliwr Llyfrau. ^g^ Bydded hysbys i'r C^-mru, fod Llyfr
Dewisol Ganiadau yr oes Hon, yn awi- yn yr ^^jgraphwasg, ac a
fydd yn barod ynghylch Gwyl Mihangel, 1759. Pris 38.'|l

* MethoilMliatth Cymru, cyf. i. t. 482, &c.

t Llythyr Mr, Beu. Davies.

X Gwol rhif 2, d.f. 1757.

S Gwel rhif 1, d.f. 173d ; ni Welais ond y ddau hjTi o'r tri.

II Gwel rhif 1, dan y flwyddyn hon.
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Fe allai y dylasai hwn fod flwyddyn yn ol : nid oes genyf ond yr
liysbysiad iichod i amseru y ddau y flwyddyn lion.

7. Siccrwydd Ffydd, wedi ei agoryd a'i gymhwyso ; Sef, Sylwedd
amryw Bregethau ar Heh. x. 22. Gan y Parchedig Ebenezer
Erskine. Athro'r Celfyddydau. Q-weinidog yr Efengyl yn
Sterling, yn Scotland. Q-an "William "Williams, Q-weinidog o

Eglwys Loegr.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Evan Powel, yn Heol y Prior, yn
y Flwyddyn, 1759.' 130 tudalen 8plyg.

Y mae yn ei ddiwedd Hymn gan D. R., sef Daniel Rowlands,
Llangeitho, yn ddiau, yr hwn a gyd-weithredai a'r cyfieithydd, ac ai

cefnogai, sef Bardd Pant y Celyn, yng nghyhoeddiad y llyfryn hwn.
Yr awdwr,

—

Ebenezer Erskine a anwydym mhentref Dryburgh, yn Scotland,

yn 1680, o'r lie y diarddelasid ei dad am Anghydffurfiaeth
yn 1662. Cafodd ei ddysgu yn Edinburgh, ac yn 1705 efe a ym-
sefydlodd fel gweinidog plwyf Portmoak, lie y bu 28 o fl;yTiyddoedd,

ac ymsymmudodd i Stirling yn 1733. Yna ymwahaniaethodd yn
yn ei opiniynau oddi wrth lysoedd eglwysig Scotland, yr hyn a der-

fynodd yn ei waith yn cydsynio, ac yn cydweithredu ag ereiU yn
sefydlu Presbyteriaeth Ymwahanol. Bu farw yn 1756, yn 76 oed.*

8. * Traethiad am y "Wisg-"Wen Ddisglair, Gymmwys i fyned i

Lys y Brenhin Nefol ; sy'n cael ei gwisgo am y dyn noeth truenus

:

neu Amlygiad o ddirfawr driieni Dyn, trwy bechod ; ac o'i waredig-

aeth gyflawn, a'i jechydwrjaeth ardderchog ef, trwy Jesu Grist : lie

y dangosij, yn helaeth, am Gyfiawnhad a Sancteiddliad, yn ol yr

Ysgrythurau. Yn gyttunol, fwyaf i gyd, d ChyflPes-ffydd, a osod-

wyd allan yn y Fl. 1689; a Chatecism y Gymmanfa; ac &*r rhan

athrawiaethol o Erthyglau Eglwys Loegr. Gan Timothy
Thamas.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros yr Awdur, Gan E. Powel 1759/
[ISplyg: 368+12 = 380 tudalen.]

[Y mae yn y dechreu lythyr ' At Eglwys lesu Grist yr hon sydd yn cyfarfod

ynghyd ar brydiau yn Aberduar, Penycoed, Bethel aBwlchyrhiw,' dyddiedig yn
y * Maes, ym Mhencarreg, Ion. 1. 1756.'!

Argraffwyd hefyd ail argrafHad yn * Dolgelleu : gan T. "Williams,

gwerthSs. 6cli.' tua 1800.

9. < Pererindod ysprydol o'r Aipht i Ganaan, Tan rith Breuddwyd

Gasgliad y Pererin, allan o waith Hunan-ymholiad, yn Nyffryn

ystyriaeth.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Stafford Prys, tros Evan Ellis,

o*j: Bryn-caled, Ymhlwyf Llangwm, yn Sir Ddimbech. mdcolix.'

* Encyclopadia Bntannka.
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Ail argraftiad ; hwnw yn y Deheu, a hwu ya y Gogh'dd. Mae
yn del)}'!^ niai llyf'rwerthwr toitliiol oedd Evau Ellis, yr iiwu oodd y
llynodil yn byw ym mhhvyf Llaiiiihaugel Glyn Mylyr, ond erbyn
eloni wedi symmud i blwyf Llang^\^Jl.

10. ' Myfyrdod y Claf, o waitU y Parchedig Peter Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Evan Powell.*

11. * Egi;\'yddorion y Grefyild Grist'nogawl yn Gymraeg Er Lies-

had loueiigrtid Cymru. Mof^is y gosodwyd liwynt allan mown
Cutoehism Byr, gan y Parchedig Gymania o Ddifyuyddion yn West-
minster, 1647. Oddieithr rliai Pyugciau yn y Dechreu ; A Bedydd
gwfdy oi eglurhay trwy'r yscrythyrau yn ol Barn y rhai a Gam-
lieuwir yr ^\illedyddwyr. Wedi eu Dospartlm yn byngciau ar

AVtilian, ai proli trwy egliu* a pliendorfyuol L«ioedd o'r Scrythyrau

mewn cyllawn eiriau fel y rhannodd y parcliedig Mr. W. E.f
liwynt.

Yra Mristol, Argraphwyd gan John Grabham. 1759.*

Catecism y Gynnnanfa ydyw, wedi ei gyfaddasu i'r Bedyddwyr,
trwy gyfansoddi darn nowydd ar fedydd, yn lie yr un gwreiddiol
eydd yn pleidio bedydd babanod. Cyfaddaswr yr argralfiad hwn at
wasanaoth y rhai arddelent fedydd trwy drochiad uooth, ydoedd
AjiEL MoROAX, meddir, sef mab i Abel Morgan, awdwr * Cordiad
yr Ysgrythyrau.'

12. * History of Modern Enthusiasm. By T. Evans.' [8vo.]

ITwn, meddai ei wyr, Tlieo. Jones, awdwr * History of Breconshirey*
wrth Syr Samuel R. Meyrick, awdwr ' History of Cardiganshire^*
ydoedd gwaith diweddaf awdwr * Drych y Prif Oesoedd.*

[Nid cywir hyn, canys ymddaugosodd y Bregeth ar y Pechod yn erbyn yr
Ysbryd GLln, yn 17G0. Gweler rhif 2, dan y tiwyddyn h6no.]

13. 'Constitution of the Old Cymmrodorion Society, with List of

Members, 1759.' 4to.

14. * A Plain Disquisition on the indispensable Necessity of

fortifying and improving Milford Haven ; containing likewise an
attempt to demonstrate the advantages that will arise from it to this

nation, with some hints on the prosecuting schemes. To which is

annexed an exact Map of the harbour, drawn after a very late

Sui-vey. Addressed to a patriotic member of Parliament.

London, 1759.' 8vo.

15. * History of Great Britain from the first inhabitants thereof|

Gwel rhif 1 a 2, d.f. 1758.

t Gwel rhif 2, d.f. 1707.



45.1: LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1759

till tlie death of Cadwalader, last King of the Britains, &c. By
John Lewis, Esq. Barister at Law.' Folio.

16. * Oatecism, neu Egwyddorion Crefydd. Wedi eu haddasu at

Q-jrhaeddiad Pobl ieuaingc a Phlant
;
gyda Phrofiadau Ysgrythurol.

Gan Henry Eead.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Eoss, yn Heol Awst, tros y
Parch. Mr. Josia Rees, o Gelli-onnen ; Ac ar Worth gan Mr. Jones,
Gwertliwr Llyfrau, yn Aberhonddu ; a Mr. Rhyddero, Gwerthwr
Llyfrau, yng Nghaerfyrddin. (Pris Dwy Geniog.)

'

17. * Cofrestr o Gymdeithas y Cymmrodorion yn Llundain

:

Gwyl Dewi, 1759. A Sylfaenwyd Pis Medi 1751, Er anrhydedd eu

Gwlad a'u Hiaith, cynnyddiad Cyfeillgarwch yn eu plith eu hunain,

a Gwybodaeth Aniarfol ym mhlith y Cymry yn gyffredinol : Ac a

ymgyfarfyddant yn Nhafarn yr Hanner-Lleuad yn Oheapside, yn yr

l^"^y^j y Mercher cyntaf o bob mis trwy'r Plwyddyn.

Argraphwyd yn Llundain: Gan William Roberts, Printiwr y
Gymdeithas. m.dcc.l.ix.'

18. * Aceldama neu Faes y Gwaed. Sef Hanes alaethus o'r

Anghyfanedd-dra gressynol sy'n aragylchu Trigfannau *RhyfeL

Gwedi ei gymmeryd allan o Ddau Lythyr a Serifennwyd yn gyntaf

yn y Jaith Germanaidd (neu Dutch) gany Parchedig Mr. Sorge yn
Shilberg, yn Newmark ar y 13 a'r 14 o Hydref, yn y Flwyddyn

1758, at ddau o'i Gyfeillion. Wedi ei gyhoeddi yn Saesonaeg gan y
Parchedig Mr. George Whitfield. A'i gyfjaethu i'r Gymraeg gan

y Parchedig Mr. Daniel Rowland. Ac ar werth gan y Parchedig

Mr. Peter Williams.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin, gan Evan Powell, yn
Flwyddyn 1759.'

Y mae ei gyfarchiad at ei * Anwyl Gydwladwyr,' gany Parch. P.
Williams.

19. * Gwybodaeth o lochydwriaeth yn werthfa^vr yn awr Angeu.

Gwedi ei wirio mewn Pregeth. A bregethwyd Jonawr 4, 1759.

ar farwolaeth y Parchedig Mr. James Hervey, A.M. Periglor

AVeston Favel yn Sir Northampton. Gan W. Romaine, A.M.
Gweinidog St. Dunstans Orllewinol yn Llundain. A Gyfieuth-

wyd i'r Gymraeg gan J. Thomas, yr hwn a chwanegodd chwech o

Hymnau.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Pr^s Gwerthwr Llyfrau.
1759.'
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John Thomas ydoedd onediprol o Fyddfai [p^r Llanymddyfril
yn sir Gaorfyrddiu. T> '

'' rofydda jj^yda'r ^f^ '' ' * lid.

Bu betli ams«r ynp^ >C a, tan uotldod loa

Huntingdon. YniuiuxM a r i huh iinliiwyr, ac ord* iiii\\ i •! yn y
Cae Baoli, gor Llandrindod, sir Faosyfod ; a^woini<I -^ !• hai hofyd
yn Rhaiadr Gwy. TuitUiai lawor trwy G^'mru, bu iarw yng
Ngliaorfyrddin. Cyhooddwyd ei IIunau-Fywgraffiad, yia mhen
llawor o llynyddoedd wedi oi farw, o dan y teitl canlynol :

—

* Rhad Has nou Lyfr Profiad, ^fovrn byr Hanes am Ddaioni yr

Arglwydd tuag at ei waol wasanaothwr loan Thomas (Awdwr
Caniadou Sion) o'i fobyd hyd yma, Douweh chwi y rhai a ofuwch

Dduw a myuychaf yr hyn a wnaeth efe i m henaid. Psal.

Abertawy, Argraphwyd gan J. Voss. Lie yr argreffir pob math o
lyfrau am bris rhesymol. 1810.'

20. * Hosanna to the Son of David ; or, Hymns of Praise to

God, For our Glorious Redemption by Christ. Some few translated

from the Wolsli H>Tnn-Book, but mostly composed on new Subjects.

By William Williams.
*

Bristol. Printed by John Grabliam, in NaiTOw-Wine- Street.

,1759.'

[Hwn ydyw Llyfr Hymnau Seisoneg Cyntaf W. W, Y mae yn cynnwys
61 o H>Tn»au ; a dyweu Charles mai yn ei ddyddiau boreuol y cyfausoddodd jt
awdHT hwynt. *]

21. * An Account of the Conversion of Edward Loe, a Malefactor,

Who was executed at Haverford-West, in Wales, for a Robbery.

In a Letter from Mr. Cennick to liis Friend in London. The
Second Edition.

London, Printed and Sold by ]\r. Lewis in Paternoster-Row. near
Cheapside. 1759.'

22. * Social Religion Exenipllli'd, in an Account of the first

Settlement of Christianity in the City of Caerludd. By Matthias
Maurice.

Ltrndon. 1759.'

Y mao yn ei ddiwedd 69 o enwau Cjrmreig, a grybwyllir yn yr
ymddyddanion.

23. •] * A Plain Disquisition on the indispensable Necessity of

Fortifying and Improving Milford-Havcn. 1759.'

Y mae ynddo ddarlunlen fawr a chywir o'r Hpngfa hono.

[Yr un yn ddiammheu & rhif 14, dan y flwyddyn hon.]

24. [' Gweledigaetheu y Bardd Cwsc. Y Rhann G\Titaf.

Argraphwyd yn Mwythig gan Thomas Durston, 1759.' 16plyg.

• Llythyr Mr. Morris Davies.
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Y trydydd argraffiad o rif 6, d.f, . 1703. Y mae yr argraffiad hwn ac un
1755 * yn cyfateb yn gwbl i'w gilydd yra mhob peth, oddi eithr y flwyddyn ar

y tudalen cyntaf, yng nghyd a rhyw ychydig bach o wahaniaeth argraffwaith
yn y tudalen diweddaf, lie y crybwyllir am " Y Llyfrau a argraphwyd ac sydd
ar werth gan Tho. Durst on." Tebygol, gan byny, mai yr un argraffiad yw y
ddau, ac nad oes dim newydd yn argraffiad 1759, ond yn unig dalen yr enw a
dalen yr hysbysiadau. '*]

25. [* Antiquse Linguae Britannicse Thesaurus : being a British,

or Welsh-English. Dictionary . . . . ByThomasEichards, Curate

of Coychurch.

Bristol : Printed by Felix Farley in Small-Street, for Benj. Dod,
at the Bible and Key in Ave-Mary Lane, near St. Paul's, London.
M DCC LIX.

^g° Th.e Welsh. Grammar may be had alone, Price Is.' [8vo.]

Yr un argraffiad jrw hwn k rhif 6, d.f. 1753, gyda gwyneblen newydd,
ag ynddi beth cyfnewidiadau a rhai chwanegion. Yn 1753 yr ymddangosodd
y * Thesaurus ' gyntaf ; ac ni bu ail argraffiad o bono tan y fl. 1815 ; ond ceir,

megys yr awgrymwyd, ambell gyfargraff ^'r fl. 1759 wrthynt ; ond nid oes dim
gwahani^th arall.]

26. * [Caractacus, a Dramatic Poem : Written on the Model of

the Ancient Greek Tragedy. By the Author of Elfrida. The Se-

cond Edition.'

London, mdcclix, Svo.

Yr awdwr ydoedd y Parch. William Mason, yr hwn ydoedd fab i wr IMn
yn swydd Gaerefrog, He y ganed ef yn y fl. 1725. Cafodd ei ddysg ym Mhrif-
ysgol Caergrawnt. Ysgrifenodd lawer o ganau heb law 'Caractacus' ac

'Elfrida;' megys, 'Isis,' 'The English Garden,' ac ' Ode to the Naval Officers

'

of Great Britain ;' ysgrifenodd hefyd gofiant ei gyfaill y Bardd Gray ; ac amrywr
gerddi dychan dan y ffugenw Mac Gregor. Yr oedd yn beriglor Aston, yn un
o gaplaniaid y brenin, ac yn rhaggeiniad Eglwys Gadeiriol Caerefrog. Bu
farw yn 1797. Gweler rhif 41, d.f. 1774.]

1760.

1 . * Y Gymraeg yn ei Disgleirdeb, neu Helaeth Eirlyfr Cymraeg

a Saesnaeg, yn Cynwys Uawer mw^ o Eiriau Cymraeg nag sydd yng

Eirlyfr y disgawdr Sion Dafis o gymraeg a Lading. Yn gyntaf,

yn hysbysu Meddwl y gymraeg ddieithr, Drw^ Gymraeg Mw^ cyn-

nefinol : Yr h^n s^ Gyfleus, a Deunyddiol iawn i bawb a EwJ'Uys-

iont ddeall a ddarllennont yn gymraeg. Yn Ail, yn Dangos y gwir

Saesnaeg i Bob galr Cymraeg. Ac yn ddilynol, y modd i Gysylltu,

sef i (ysbelio) p6b gair yn gywir yn y gymraeg a'r Saesnaeg. Ag a

helaethwyd ag argraphyddol henwau gwlodydd, Gosgorddau, a

Dinasoedd, Trefydd, a mannau (ym Mrydain fawr, a rhai Dros y

• [Hysbysiatl i argraffiad Caerfyrddin, 1865. Yr wyf 3m ddyledus i

Byberwyd y Parch. Charles Williams, D.D., Penaeth Coleg lean, Rhydychain,
am gydnabyddiaeth &'r argraffiad hwn.]
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MAr
:
) Yn yr Hdn Qymraogy a*r Breflonnol Baesnaeg. At yr hyn a

chwanogNvytl, Ej^lyr, a hyluw Athrawiuoth, (i*r Cymry) am gywir

Adiocldiad y Suosnaeg ; Drwy fyrr hylforddiad yn yr iaith gymraeg.

Gyda phriodoldor ddeiinydd nou Arw^ddoccaod yr h6ll orddiganau,

a'r Attalion ; sy'r Awron yn Arforodig yn y ^ a*r Baesnaeg

:

Ag yn Angfmrhoidiol eu Doall gan Bob Dail i. A Gkwglwyd

ar y Cyiitaf, DrwJ ddirfawr boen, a Diwydrwydd Thomas Jones,
ac yn awr a ddibonnwyd, gan Eichard Morris, o Lanmihangel,

tiu'r Beirdd yn Sir F6n.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Stafford Prys, tros Llywelyn ab
Joan, o blw^ Llan-ddona yn Ynys Fon, 1760.* [16plyg, neu 8plyg

byclian : o gylcli 400 o dudalonau.]

[Ar y ildaleii gyferhyniol ar y Haw dde, cawn yr un enwad hirfaitli yn Seisoneg

;

a'r argrarteb a red fel hyn:—'Shrewsbury: Printed by Stafford Prys, for

Lewis Jones, of the Parish of Llan-ddona, in the Isle of Angleaea. 1760.*
* Richard Morris, of Temple St. Mihangel Town ' y gelwir gorphenwr y gwaith
ar y I '

'' a Seisoneg. Cyiuiwysa y gwaith hefyd ' Hcnwau (Physygawl)
Lys' r, t'oed, a Ffrwythau Coed, yn (iymraeg a Saesnaeg ;' yr hyn ni
chryi*.. , ..i. ..i y ddalen enw, e^meithed yw. O 'Botauologium' y Dr. Davies y
cymmerwyd yr ' henwau ' Cymreig hyn, ac amcanwyd go80<l eu henwau Seisonifl'

i mewn yn He rhai Lladiu y Doethor. Lleinw y ' Rhagyinadrodd,' yng nghya
A'r ' Achosion am drefn y Uyfr hwn,' 28 tudaleii ; ac ar y diwedd tanysgnfa y
gorphenydd ei enw— ' Richard, ab Moms, ab Rowlant, ab Robart.'J

Gollir galw hwn yn ail argraffiad, wedi ei ddiwygio a chwanegu
ato*

2. * Pregeth, yn dangos beth yw Natur ac Anian y Pechod yn
erbyn yr Yspryd Glan. Gan T. Evans, Vicar Dewi, yn Abor-

honddu.

Argraphwj'd jrn y M^yythig, ac ar werth yno gan Stafford Prys,
yn y FhN^ddjTi 1760.'" *

Maint li\rn yw 23 tudalen [16plyg]. Ymddongys y dylasai
* History of Modern Enthusiasm,'! fod yn ddiwoddarach, neu
gwelir mai nid hwnw ydoedd gwaith diweddaraf yr awdwr.

[A IwydyB
Rh:v_ I -'At y
o ftwn i.wi.i.l Fuellt. l>y

hi

r«geth hon yn yr Haul am I860, t. 207. Dyddir y
' Darllenydd,' yn 'Llwyn-Einon, jti Llangammarch,
l>ydd Calan Mai 17")!). Cyuuwys y llyfryn 24 o

dudalenau, ond bml dau o fumynt yn hysVjysiadau, a'r trydydd yu wjti.J

3. ^ * Porthor Ysprydol, sof Galwad i bawb i ymgeisio a Duw.
Gwedi ei osod allan gan John Prys.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, gan R. Marsh.*

Tebygol mai John Prj's o lal, y Bardd a'r Almanaciwr, ydoedd
yr awdwr hwn. Yr oedd yn byw ym Mryn Eglwys yn lal, yn sir

Gwelrhif 3, d.f. 1688.

t Gwel rhif 12, d.f. 1759.

58
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Ddinbycli. Bu yn cyfansoddi ac yn cyhoeddi Almanaciau am dros
ddeugain mlynedd. Gwelais ei unfed a deugain argraffiad am 1779,
yr hyn a brawf iddo ddechreu yn 1738. Yr enw a roddai iddynt
ydoedd 'Deonglydd y Ser, neu Almanac'

4. ^Agoriadau Datuguddiad Creadigaeth y Nefoedd. Gen. i.

viii. V. At Angylion, y Cerubiaid, a'r Serapbiaid. E. 37. 7. 8. 9. v.

Esay 37. 16. Gen. i. 19. Yspryd Duw yn ymsymmud ar y Dyfr-

oedd. Ordinbad yr baul, a*r lleuad, a'r ser, a'r Goleuni a'r Tywyll-

wch. Y Trydydd 'Scrifeniad o waitb yr Awdwr, sef Tbomas
Williams, Mercbant Taylor, Tal y Bont, Nesa i fangor fawr,

yngwynedd.

Bededeum, Argrapbwyd.*

Er y dywedir fod bwn y ' Trydydd 'Sgrifeniad' neu waitb o eiddo

yr awdwr ; dau yn unig a allwyd eu cofrestru byd yn byn.*

2. * Ymbarottoad tu ac at Ddedwyddol, a Tbragywyddol Wynfyd
y Nefoedd. Neu, Myfyrdodau, ar bob Dydd o'r Wytbnos.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, ac ar wertb yno gan Stafford Prys,

Owertbwr Llyfrau, 1760.' 76 tudalen 12plyg.

[16plyg yn bytracb na 12plyg yw maint y llyfr3ni. Cynnwya 4 tudalen o
gynnwysiad, a hysbysion am ly&au, beb law 76 o gorff y gwaitb.l

6. ' Un Ymadrodd ar bymtbeg yngbylcb lesu Grist, a'n Prynedig-

aetb trwyddo ef ; Neu yngbylcb ailErtbyg y Credo : Allan o bregetb-

au y Gwir barcbedig Ordinary y Brodyr yn Berlin, yn y flwyddyn

1738. O gyfieitbiad Evan Williams. (Oymbarwyd y cyfan a'r

Argraffiad diweddaf yn yr Almanaeg.) Angbwanegir befyd rai

Hymnau.

Llundain Argraffwyd.'

7. * Llyfr, Gweddi-Gyfifredin, a Gweinidogaetb y Sacramentau a

Cbyneddfau a Seremoniau Eraill yr Eglwys, Yn ol Arfer Eglwys

Loegr : A Salman Dafydd fel y maent bwyntiedig i'w Darllain a'u

canu yn yr Eglwysydd yngbyd a Nam yn un deugain Ertbyglau

Crefydd.

Argrapbwyd yn y Mwytbig, ac ar wertb yno gan Stafford Prys,

Gwertbwr Llyfrau, 1760.' 12plyg.

[Ymddengys i mi mai yr un argraffiad ydyw hwn A rhif 9, d.f. 1767, gyda
rhagddalen yn dwyn enw * Staflford Prys ' yn lie * Thomas Durston,' a chyfnewid-

iad yn yr amseriad. Y niae hynodion y rhagddalen (raegys *namyu,' yn lie

'namyn,' &c.) yr un fath yn y ddau. Ymddengys fod Thomas Durston
bellach wedi marw, a Stafford Prys wedi cymmeryd ei le.]

* Gwel rhif 3, d.f. 1768.
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8. f * Amddifiyiiiad Bedydd y Crcdiniol, Qan G. Davies, a D.

Thomas/

Aclilysurwyd y Uyfr uchod gan yr hyn a jsgrifenasid gan Mr.
Griffith Jones, Llanddo>vTor, am fodydd plant yn ei Gatocism. Am
yr Awdwyr,

—

1. Griffith Davies, ganw^d ef yn 1C99, o rieui duwiol iawn a
llettygar. Cafodd ei ddysgeidiiieth dun ofal Mr. Fosket a Mr. Evans,
atlu*awon Coleg y BetlycUhvyr yin Mristol. Ordoiuiwyd ef fel cyn-

northwywr gweinidogaethol yn 173G: a dowiswyd ef yn fapjiulyr

eglwys yn Abertawy, yn 1739, pan yn lla>vn ddenj^in mlwydd oed;

a pharhaodd i weinidogaothu yn ffyddlawn a defuyddiol hyd ddiwodd
ei oes, yr hyn a gymmerodd le Hydref 3, 1776, yn 77 oed, gan adael

archwaoth da ai* ei ol ym nililith ei gydnabyddion.

2. Gyfv o ger Haw Ffynnon Henri ydoedd Mr. David Thomas, a
chodasid ef, a dechrenodd bregethu gyda'r Presbyteriaid ; ond cyf-

newidiodd ei fam ar y pwnc o fedydd ; trochwyd ef, a derbyniwyd ef

yn aelod yiig Ngliastell Newydd yn Emlyn. Cafodd ei ordeinio yno
ynl747;a bn farw yn 1784.* Dy^vedir fod ' teimladan dadlenol

wedi codi mor uchel rhwng pobl yr Eglwys Sefydledig a'r Bedydd-
wyr y pryd hyny, fel y cymhelhvyd perchenog y lie y pregethent
yno, i'w cau allan oddi yno, sef o'r Mwr, ym mhlwyf Llaohnm. Ofnir

fod gan yr oflfeiriad law yn hyn.'f

9. * Traothawd Defnyddiol am Ben-Arglwyddiaeth Duw, a'i

Gyfiawnder ynghyd a'r Pethan P^vysfawr, sy'n tarddu oddiwrth ei

Ben-arglwydtliacth ef, sef; Etholedigaeth, Prynedigaeth, Galwedig-

aeth effeithiol, a Phai'had mown Gras. O waith Mr. Eliseus Cole,

yn Saesoneg.

Bristo. Argrapliwyd gan John Graoham ac William Pine, yn
Heol y Gwin, 17G0.'

Ymddengys fod hwn yn gystal yn gyfieithiad no%vydd ag ydoedd
yn ail argramad ;J

canys y miic yn ei ragflaenn * Aimerch at y Dar-
llenydd ' gan ' Peter Williams,' lie y dywed ei fod o'r wytlifed ar-

gnifliiid Seisonig, tra yr oedd y Hall o'rchweched ai'graffiad. Y mae
yn lira thebygol mai Air. Peter Williams hefyd oedd y cyfieithydd.

William Pino, nn o'r ai'gi-affwyr, ydoedd argraffydd cyntafy i?rw/oZ

Gazette. Bn farw Chwefror 22, 1803, wedi bod }-n argraffydd, o
leiaf 43 o flynyddoedd.

10. ^ * Archax)logia Britannica. By Edward Llwyd.*

* Hones y Bedyddvfyr^ gan D. Jonee, t 401.

t Ilanes y Bedyddwi/r^ gan ThomM.

X Gwol rhif 2, cl.f. 1711 [ft rhif 4. d.f. 1729.]
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Dywedir fod hwn yn ail gyhoeddiad,* gyda chwanegiadau o amiyw
lythyrau Mr. Llwyd ar gloddiadau, gan J. Huddesfod, 1760.

11. % 'Edwardii Lnidii apndOxoniensesCimeliarcheeAshTnoleaiii

Lithophylacii Britannici Iclmograpliia, &c. Edito Altera.

Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, Prostant apud Bibliopolas

Oxonienses ; J. Rivington, &c. M DCC LX.'

[Yn y cofnodiad o'r argraffiad cyntaf o'r gwaith hwn (rMf 7, d.f. 1699,)

dygwyddwyd camargrafiFu 'Liuidii' yn He Luidii. Gweler yr enw yn
Uawn dan y flwyddyn hono,]

12. % 'Yr Ymarfer o Lonyddwch. I gyfarwyddo Cristion pa

fodd i fyw yn Llonydd yn y Byd traphertlius hwn. Gan Greorge

Webb. A gyfieithwyd i'r Gymraeg gan lago ab Dewi, o'r pnm-

med Argrapbiad yn Saesonaeg,

Argraphwyd ytn Modedem yn Sir F6n, gan Jolin Rowland, tros

Ellis Jones.'

Argraffwyd, yn ail argraffiad, o argraffiad gwallns Caerfyrddin,t

heb ddiwygio y beiau, eithr yn llawer mwy gwallns na'r argraffiad

cyntaf bwnw.

13. * Rhai Hynmau : A gasglwyd yngliyd er Annogaeth a Diddan-

wcb Teuln Sion.

Argraphwyd 'Modedem yn Sir Fon, gan John Rowland; tros

Richard Jones, a John Roberts.'

Nid oes ar hyn o bryd nnrhyw hysbysiaeth i'w chael am y cyntaf a
enwir fel un o gyhoeddwyr y llyfryn nchod, sefRichard Jones ; ond am
ei gyd-gyhoedd^vr y mae yn bod gryn lawer i'w ddywedyd, gan iddo

fod, am oes hir, yn oracl y Dywysogaeth.
John Roberts, neu, fel yr adnabyddid ef yn well, Sign Rhobert

Lewys, Almanaciwr Caergybi, ydocdd fab i Rhobert Lewys o blwyf
Llanaelhaiarn, sir Gaernarfon; ac a anwyd yn y fl^vyddyn 1731.

Dangosodd yn ieuanc awydd am wybodaeth, trwy ei Lifnr dybryd
i gyrhaedd yr nnrhyw, a hyny yn hollol heb ddim cynnorth-

wy. Tueddwyd ef yn foren i ymwasgn at yr ychydig bobl ddifrifolJ
oedd yn y wlad y pryd hyny, trwy effaith pregeth a glywodd gan yr
hyglod Mr. Howcl Harris, o Drefecca, ar nn o'i deithiau trwy

• Wynedd. Penderfynodd adael ei fro, a myned ar ei ol, i ymnno a'r

gymdeithas a sefydlasai y gwr da Iiy^tiw yno, yr hyn hefyd a wnaeth,

trwy gerdded ar ei draed bob cam o Lanaelhaiarn, yn sii* Gaernarfon^

i Drefecca, yn sir Frychciniog. Ond yn rhywfodd, nid arosodd yno

* Gwelrhif 4, d.f. 1707. [Ni bu erioed ond «7i argraffiad o'r * Archteologia

Britannica ;' ac amryfusedd diamwys oedd cofnodi y g^vaith jnna. Bu ail ar-

graffiad o rif 1 1 ( ' Lithophylacii Britannici Ichnogi-apliia'
)
yng ngliDrff y ilwyddvn

lion, o dan olygiad J. Huddesford ; ac nid oes dim ainninciiaeth o bartbed y
flwyddyn.]

t Gwel rbif 1, d.f. 1730.

t [Pa fodd y gwyddai ein bawdwr fod pawb yn yr oes h6no yn plygu en
gliniau i Baal ond canlynwyr Howel Harris yn unig ?J
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ond ycliydif? o wythnosan, pan y <l l yn f'l, iic ji* jnnniKxid

k chyiutUitha-s yr yeliytli^ Ftthodi d yn y wlad, gim y rliai

y cyfodwyd ef i arferyd ei ddiiwii i ^ 'H; oud ni bu erioi'd jii

bregethwr rheolaidd. Yr oedd ci l . i • i-n yn fwy o natar foesol

ac ynmrfiTol na^ atlirawiaethol ; ac ni 'iwaith i wneyd
hyny yn liir, nac i iod niewu undeb a'r 1. Yniosododd
ar y g^vaith o gadw ysgol, am yr hyu y gwysiwyd ef i lys esgob
Bangor; oud gollyng^vyd ef yii rhydd ar ol peth ymddyddan.

C'yhouddodd amryw lyfrau, enwan y rhai a gcir yn y gArvaitli hYm,
o dan eii priodol amseriadau. Yr oedd hefj'd yu fardd llcil nN-j'dd,

a hyuod o natariol; ond ei orchwyl mwyafydoedd ei ' Gyfeillion,'

neu Alnianacian, yn y rhai y dangosodd ci hun yn arsyllydd Rer\'ddol

cywir.* Bu }ti c^'fausoddi ac yn cyhoeddi y rhai 113-11 bob blwyddyn,
yn ddiattal am bedair a deugain o flynyddocdd, a gwerthid o honynt
bynitheg i ugain mil yn flynyddol. Yr olaf o'i eiddo oedd am y

flwyddyn 1804. Gan ei fod yn byw yng Nghaergybi, ym Mon, ar-

gretiid hwy yn Dublin.f Ei argraflVyr yno ydoedd M'Culloch,

Powell, Bonham, Downs, ac Elliot. Bu farw y 19ydd o Fedi, 1800,

yn 75 oed.^

14. * Llythyr oddi"vvrth y Gymmanfa at yr Eglwysi.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin, gan E. Powel yn Heol y Prior.

1760.'

Dywed gohcbydd iV CyinrOy mai * dyma y Llythyr argraffedig

cyntaf oddi wrth G}Tnmanfa Flynyddol y Bedydd^^'y^ yng Nghymru
at yr Eglwysi.'

15. * Yr Aniscr o Berygl, a'r ^loddion o Ddiogelwch, at ba rai y
chwanegwyd Ffordd Sancteidtb-wydd. Scf Tair Pregeth a Brcgeth-

wyd yn ddiweddar ar Ddyddiau Ympryd Cyffredinol. Yn Saesonaeg

gan y diweddar Barchedig Mr. James Herfey, A.M.

Argraph"wyd yng Nghaerfyrddin, gan Evan Powel, yn y fl>vyddyu
17G0.'

Tair pregeth o eiddo y Parch. J. Hervcy yw yr uchod, y rhiii a
di'addodwyd gauddo ar ddyddiau gwyl ac ympryd C)-f!rediiiol.§

1('». * Y Sacrament a'r Aberth Cristionogol. Me\\ai dull o Draeth-

awd, Myf)Tdod, a Gweddi, ar Natur, Rhannau, a BendithioTi, y
Cyramun Sanctaidd. O waith Daniel Brevint, D.D. Gyut yn
Ddeon Lincoln. A gyfieithwyd allan o'r bed^varedd Argraphiad yn
Sac.«ionaeg Gan W. LI. Gwcinidog Llandygai.

* [I*rin y mao oisieu crybwyll niai uid fFrNvytli ei arsylliadau ci hun ydoedd
yr amseroniau a gj'hoctUlid gaiuUlo.]

t [Ynulilengys fcxl rhesNNTn arall heb law cyfagosrwydd Caergybi i Ddulyn, pa
ham yr argratlai S. Kh. Lewys ei Amseroniau yn lie olaf. Yr oetUl toll drum
yn y tlydiliau h3niy, ac hy«l o gjlch y 11. IS.'W, ar amseroniiau a gyh<H'«Uliil yn
JT jiiya hon, ond nid oedtl na m?il na thrcth arnynt yn yr Ynys Wen.ld.J

t Lli/thi/r Mr. Owen Rol>erts ; a'r Tmcthwlydd.

i C'ofiant, cyssylltedig u'r ' Myfyrdodau ' yu Gyinraeg, t. xi. notlyu.
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Ac a Arp^phwyd yn Llundain gan Joan Olfir, yn Bartholomew-
Clos, yn y Flwyddyn 1760.' [12plyg : 144.tudalen.]

Daniel Brevint ydoedd frodor o Jersey. Cafodd ei ddysg yng
Nglioleg yr lesu, Rhydychain, lie y gwnaed ef yn A.C. ac yn D.D.

;

ac wedi hyny cafodd ei godi yn ddeon Lincoln. Cyhoeddodd y Parch.
Jolin Wesley dalfyriad o'r gwaith liwn o'i eiddo, i'w ledaenn ym
mhlith. ei ddilynwyr.

17. ' Casgliad o Hymnan, am Gwymp Dyn yn yr Adda Cyntaf, a'i

Gyfodjad yn yr Ail : N'en, Ddyn wrth Natur heb un Cyfiawnder, a

Christ yn bob Peth. Gan Morgan Rhys.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Rhys Thomas yn Heol Awst.
Lie gelKr cael argraphu pob math o Lyfran. 1760. Pris Dwy
Geinjog.'

18. ' Select Remains of John Ray, with his Life by W. Denham,
and Itineraries, including his Itinerarie through Wales, Account of

the Curiosities, Religious Houses, Priories, Wells, Customs, Super-

stitions of the Welsh. 1760.'

19. % ' LleweHn and his Bards. By John Walters. 1760.'

[Y mae yr awdwr wedi rhagamseru y gwaith hwn ugain mlynedd gyfan.

Gweler rhif 15, d.f. 1780.]

Barddoniaeth hanesol gywraia, ac ymddengys mai argrajfiad

cyfrioachol ydoedd.

20. ^ * Edgar and Elfrida, with the Defeat of Hoel,^ Prince of

Wales. By T. de Monmouth.'

Argraffwyd yn gyfiinachol o ddeutu 1760.

1761.

1. * Rheolau a Threfniadau yr Unol Gymdeithasau a Sefydlwyd

yn Llundain, Bristo, &c.

Bala, Argraphwyd gan John Rowland.'*

Rheolau cymdeithasau y Methodistiaid Wesleyaidd yw y rhai hyn,

wedi eu cyhoeddi a'u lledaenu ym mhlith y Methodistiaid Calfinaidd,

89 o flynyddau cyn i'r corff Wesleyaidd ymsefydlu yn Gymraeg yn

y Dywysogaeth. Awdwr efengylaidd ' Methodistiaeth Cymi'u * a

ddywed wrth son am y Mrd. Foulkes, a John Evans o'r Bala, ' Cy-

hoofl.V.v'yd ganddynt tua'r pryd hyn, sef 1759, ddwy brcgeth o

eiddo Mr. Charles Wesley, a "Phrif Physygwriaeth yr Oesoedd gynt,"

* [Yn ol y cyfargraff a welais i, fel hyn y mae y rhagddalen :
—

* Natur
Bwriad a Cyffredin llheolau y Cyirideitliasai unedig jm Llyndain, Bristol,

Kingswood, &c Arffrapliwyd yn y Bala gan John Rowland yn y Flwyddyn
1701.' Cynnwys y llytryn 16 o dudalenau 12plyg. Ar dudalen 13 ceir llof-

nodiatl Joliii Wesley a Cliarlca Wesley.]
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o waith y Parch. John Wesley ; ac yn 1701. ^vy<l ilylV ar^ll,

sef, " Rheohia yr Unol Gyuuleithasau, a I yn Llundaiu,

Bristol, a lleoedd eniill."
'•

2. *Byrr Hanos am Fywyd a Manvolacth ^uthauitl Othen, yrhwn

a BiU5th>N'j'd i farwolaeth y'nghastell Dover, y 2G o hydref, 1757. A
gyfioithwyd gan John Evans.

Argraphwyd yn y Bala, gan John Rowland.'

3. % * The Wandering Jew, neu*r Crydd o Gaersalcm.'

4. % * Coppi o Lythyr yr h^vu a gafwyd Tann Gkirreg, ymniha nn

y mao amry^v Gynghoiion da a buddiol; eithr yn fwyaf <ii\v<(1irrol

ynghylch cadw y Sabboth.'

5. * Marwnad y Parchedig Mr. Gryffydd Jones, Qweinidog Llan-

ddo^vro^, a Llandeilo-fach
;
yn Sir Guerfyrddin. Yr hwn a fu Farw

yr 8fed o Ebrill, 17G1. Colled pa nn ddylai fod o fa>vr Alar i Bawb
trwy G^ymru. Yngh^^d a Gair o Annogaeth i'r Bendefiges Anrhy-

deddns Madam Bevans,t i ddwyn yr achos mawr dajonns yn y blaen
j

Sef yr Ysgolion rhad. Gan William Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Evan Powell, yn Heol y Prior,

17G1.'

6. * Piety the Best Portion. By W. Herbert.'

William Herbert oedd yn byw ym !Mrechfa, sir Gaerfyrddin.
Ymunodd a'r Bedyddwyr yn Nhredwstan, trwy droch-fedyddiad yn
1731. Dechreuodd bregethn yn 1736. Ordeiniwyd efigynnorth-
wyo gweinidog Maes y Berllan yn 1738. Bu fai'w yn 1742, yn 45
oed, a chladdwyd ef ym mynwent plwyf Llyswen, lie y mae careg
ar ei fedd. Fel prcgcthwr, dyAvedir ei fod yn wr deallns a doniol,

a'i wcinidogaeih yn ddefnyddiol a derbyniol. Heb law y llyfryn

nchod, efc a ysgrifenodd draethodyn yn cymlmrn crefydd i ffon, yn
Seisonaeg, o'r enw ' The Spiritual Staff,' yr hwn agyhoeddwyd yn y
* Spiritual ^lagazine,* yn yr oes bono. Cj'hoedd^vyd hefyd, ym
mlien bljTiyddoedd, ac wedi ei farAvolaeth fel yr un nchod, lyfryn
Cymraeg o'i eiddo.| Y mae hwnw wedi ei amseru fel hyn :—

* Wm.
Herbert. Llandefathew, 13eg§ o Fedi, 1732.'

* Methodistiaeth Cymru^ gan J. Hughes, cyf. \. i. 502.

t ['Annogaeth i'r Ddwyfol, a'r Aurhydeddus Madam BevanB,' yn fy ad-
ysgiifun i.]

X Hanc3 y Bfdyddwijr^ t. 97, &c., a 382.

§ [Yr vryi jti ammhcn foil y ifurf wrthun ' 1 .V«; ' vn caol ci harfer mor
gynnar a hyn. Peth piir ddiweddar yw yT j-nfydrwytlil o chwanogu -ey ar ol

y rbifuodau o ddeg i ugain ; ac -ain ar ol Uffoin ac uchod.]
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7. 'Marwnad ar ol Mari, Gwraig Richard Howel, o Bryn-y-

Deintir* Yr hon a derfjnodd ei Hoes y 4 o Chwefror, 1761. Gan
William Jones. At ba iin y 'chwanegwyd Hymn Newydd, &c.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin, gan Rhys Tomos, yn Heol Awst,
1761.'

8. ' Oofiadnr Prydlon Lloegr, &c. A gyfieithwyd o'r Saesneg i'r

Gymraeg, gan E. Ellis, Gweinidog Eglwys Rhos a Llandidno.

Argraphwyd yn y Mwytliig gan Stafford Prys, yn y flwyddyn,
1761.'

Hanes ydyw am tin Mr. Richard Brightley, gweinidog perthynol

i'r Eglwys Sefydledig, yr hwn a fa farw yn ei areithfa.

9. ' Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr Eglwysi

y Perthynant iddynt.

Caerfyrddin, Argraphwyd, gan Evan Powel, yn Heol y Prior,

1761.'

10. % ' Trefn Rhagluniaeth yn groes i Naturiaeth. a disgwyliad

Dyn : yr hwn (yn gyffredin) a elwir Golnd.

Ac Argraphwyd yng Kghaerfyrddin gan Rhys Tomos tros T.

WilUams. 1761.'

11. ^ ' A Sketch of the Life and Character of the Reverend and

Pious Mr. Griffith Jones, late Rector of Llanddowror in Carmai'then-

shire, the first Projector and Conductor of the Welch Circulating

Schools throught the Principahty of Wales.

Printed by J. Ohver, London.'

12. 'A Memorial of Ancient British Piety : or a British Martyr-

ology. Giving a short Account of aU such Britons as have been

renowned for their extraordinary Piety and Sanctity. To which is

annexed, A Translation of two ancient Saxon Manuscripts, relating

to the Burying Places of the English Saints. From the Library of

Bennet College, Cambridge.

London : Printed for W. Needham, over against Gray's Inn Gate
in Holbom. 1761.'

13. ^ 'Damnegion lesu Grist ar Gan. Gan Joseph John.

Joseph John ydoedd enedigol o gymmydogaeth y Mynydd Bach,

ger Llandeilo Fawr, yn sir Gaerfyrddin, ac aelod o'r gynnullcidfa

Ymneillduol yng Nghapel Isaac. Cfafodd ei ddysgeidiaeth ^ti Atlu*ofa

Caerfyrddin dan y Parch. T. Perrot. Cyhoeddwyd y g^vaith uchod
wedi ei farwolaeth p;an woinidog Capol Isaac, y Parch. T. Wilhams,
awdwr yr ' Oes-Lyfr.' Bu farw Ebrill 2, 1752.*

* r JSeirniad, 18C2, t. 247.
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1762.

1. ' Rhodd oreu Rliieiii i'w Pluut. I. Yn cjim\>'y8 CatcchiHm yr

EglwjH. II. Holion ac Attebion, allan o*r ysgrythyr L&n. ui.

Bucheddo'r Eglwyswyr, &c.

Mwytliig.'

2. * Pantheologia, Neu Hanes Holl GrefyddauV Byd, Ac. At yr

Ixyn y chwanegwyd Nodau yn rhoi Hanesion am amrywiol iawn o

wledydd yn Europe, Asia, Affrica, ac America ; eu sefyllfa, eu mar-

siandiiicth, eu Eluiugder, yngliyda moesau, dysc, arferion, ymborth,

a dull gwLsgoedd, a threfn bywyd, eu Trigolion ; Wedi ei dyiinu allan

o'r awdwyr diweddaraf, Goreu, a Chywreiniaf, Gan W. Williams,

Gweinidog o Egl'W'ys Locgr.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan Ev. a Dav. Powell, yn Heol y Prior,

yn y flwyddyn 1702.'

Y mae y nodyn canlynol ar waelod tudalen 121 :
—

* t^^ Boed
hysbys i'r Wlad argraphu'r Llyfr hwu oddiynfia allan gan J. Boss,

yn Ngliiierfyrddin, 17C3 ;' ac un ai-all ar waelod t. 409 :
—
'^S^ Ar-

gniphwyd o hyn yma alLan gan E. Evans, yn Aberhonddu.* Bu y llyfr

dair blynedd ar ddeg yn dyfod oV wasg, yn rhanau anghyfartal. Y
niiio yn Uyfr trwchus, yn cynnwys 654 o dudalenau 12plyg.

3. *Pamtheng Araith, ar Amryw Destnnau a osodwyd allan mewn
Cymdeithas gyhoedd wrth Arwydd-arf y Frenhines, yn Heol y Porth

new^dd yn Llundain. Gan T. Wetherall. Wedi ei gyfieithu. er

lies IT Cymm: Gtin y Parchedig Mr. D. Rowland: Gweixiidog yr*

Efengyl yn Llangeitho.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin : gan Rhys Tomos, yn Heol
Awst: 17C3.'

Y mae iddo i-agyinadroild gan y Parch. Peter Williams, a hymn
yn ei ddiwedd ar ' Wyrthiau Duw.'

4. ^ *Cerdd o Alamad ar ol Mrs. Gwen Williams, Gwraig y
Parchedig Mr. Evan Williams o Lanuwchllyn yn Sir Feirionydd, yr

hon a derfynodd ei Hoes Hydr. 2(3. 1762.*

At ei ddiwedd dywedir— * William Jones ai Cant,'ac * Argraph-
WT John Rowland Bala.'

5. ' Cofrestr o Gymdeithas y Cymmrodorion yn Llundain : Gwyl
Dde^^n, 1762, A Sylfaenwyd Fis Medi, mdccli. Er Anrhydedd eu

Gwlad a'u Hiaith, Cynnyddiad C^-feillgarwch yn on phth eu hunain,

a Gwybodaeth anianol ym mldiih y Cymry yn gyffrediiiol: Ac a
ymgyfurf\'ddaut ^-n Nhafarn yr Hanner-Lleuad pi Cheapside, yn yr
Hwyr, y Mercher cvutaf o bob ^lisi trwv'r Flwyddvn.

59 '
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Llnndain: Argraphwyd gan William Roberts, Printiwr y
Gymdeithas, m.dcc.lxii.'*

6. ' Bwj Ffurf o Weddi. Gran j Parcliedig Mr. Griffith Jones,

gynt Periglor Llanddovn^or, yn sir Gaerfyrddin. Yr ail Argraphiad.t

Llundain, Argrapliwyd gan J. a W. Olifer, 1762/

7. ' Y Mor o Wydr. Gan W. Williams. 1762/$

['Tebygol mai yrargraflBad cyntaf o'r "Caniadau ar y M6r o Wydr" ydoedd
hwn, yn cynnwys yr "Hosaima i Fab Dafydd," gyda chwanegiadau. Gwel-
som gopi o bono, ond yr oedd yr wyneb-ddalen yn eisieu. Cynnwysa Eag-
ymadrodd mewn rhyddiaith, a naw o ganiadau heb law yr hymnau ; yn yr olaf

o'r caniadau hyn y mae "Ffydd ac Anghredinaeth, Gras a Sercliiadau Natur,

yn cael eu darlunio mewn C^n Benrydd."§ Math o alarnad ydyw, aY ymgais
cyntaf i gyfansoddi jti Gymraeg ar y mesur anghyfawdl. Oddi wrth Hysbysiad
yn niwedd "Attebiad Philo-Evangeliiis i Martha Philopnr" yn 1763, ym-
ddengys fod y llyfr hwn yn dra chymmeradwy, gan y dywedir "y gwerthwyd
tros ddeuddeg cant" o hono "mewn ychydig fisoedd,'* a bod galwad am argraffiad

newydd. Method yr ysgrifeuydd gael amseriad yr ail a'r trydydd argraffiad,

ond daeth y pedwerydd allan yn 1773, a'r pummed yn 1795.

Mae y " M6r o Wydr" yn llai llyfr na'r " Aleluia," yn cyimwys yr Hymnau
o 243 hyd 383, yn argraffiad 1811 o hoU Hymnau yr awdwr. Cyfieithiad o
hymn Seisoneg Williams yw yr olaf, gan ei fab, y Parchedig John Williams,

golygydd yr argraffiad hwnw. Gadawyd yr hysbysiad hwn afian yn argraffiad

mawr Mackenzie.
Am yr hymnau hyn, dywed yr awdwr yn ei Ragymadrodd crybwylledig :

—

"Nid oes yma ond ychydig Hymnau nas gall y gwanaf yn yr eglwys eu canu,

am ei bod naill ai yn y dull o weddi am ryw rai o roddion y cyfammod newydd,
neu achwyniad am bechod, lie mae llawer o'r rhai cyntaf yn ffaelu cael eu canu

fan rai o herwydd y Uawn sicrwydd ffydd sydd ynddjoit am fywyd tragwyddol.

'el y maent, byddent er can bendith trwy bob ardal sydd wedi cadw'r iaith

Gymraeg tan eu hadenydd." Ymddengys wrth hyn ei fod yn ymdrechu ysgoi

un anfantaia oedd yn perthynu i'w lyfr cyntaf, sef yr "Aleluia."']||

8. % ' Traetbawd Byrr yn dangos betb-yw'r Anedigaeth Newydd

Yngbyd a difrifol annogaeth i ymofyn am dani A gyfiaetbwyd i'r

Gymmraeg er Budd i'r Cymru.

Argraphwyd yn y Bala gan John Rowland tros Jobn Roberts/

Y mae yn terfynn—* Dy Gyfaill yn yr Arglwydd W. A. ;' a*i

faint yw 16 tndalen 12plyg. Y cyboeddwr ydoedd Sion Rbobert

Lewys, Caergybi.**

* Gwel rhif 17, d.f. 1759.

+ Gwel rhif 5, d.f. 1737.

X Coajint Mr. Williams, yn y Drysorfa, llyfr ii. gan y Parch. T. Charles.

[Fel hyn y saif yr enw yn argraffiad cyflawn Gaerfyrddin, 1811 :
—

* Caniadau y
rhai sydd ar y M6r o Wydr, &c. i Frenin y Saint.

'

j

§ Yn yr hon argraffiad, mae y penawd i'r gftn hon yn Uawn fel y canlyn :

—

'Ffydd ac Anghrediniaeth, («ras a Sercliiadau Natur, yn cael eu darlunio,

mewn Ciln Benrydd : neu, Galarnad Eusebius, yr hwn a gafodd lawer o groes

ragluuiaeth, yn enwedig claddu amryw o'i gyfnesafiaid.'—M.D.

)| Llythyr Mr. Morris Davies.

** Gwel rhif 13, d.f. 1760.
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9. * The Christian Covenant, or the BaptiKnial Vow, as stated in

our Church Catecliism, &c. By the late Rev. Mr. Griffith Jones.

The Second Edition.

London: Printed by J. and W. Oliver, in Bartholomew-Close,
near West Smithfield. MDCCLXll.'

Ni allodd yr ysc^'Ifenydd weled yr argraffiad cyntaf yn Seisonaeg
o'r rhan hon o waith Mr. Jones.

10. * The Christian Faith, or the Apostles' Creed spiritnally ex-

plained. By Questions and Answers. By the late Rev. Griffith

Jones.

London : Printed by J. and "W. Oliver, in Bartholomew-Close,
near West Smithfield. mdcclxu.'

11. * Cydymaith yr Allor, yn dangos Natur ac Angenrheidrwydd

o ynibaratoi i'r Sacrament, mewn trefh i dderbyn yn deilwng j
Cymmun Sanctaidd. Ymmha tm y Profir fod yr holl ofn a'r arswyd
(yiip;hylch Bwytta ac yfed yn anheil^^^lg, ac i fod yn Enog o Ddam-
nciligaeth i ui ein hunain wrth hynny) yn ddisail ;*ac yn auwarantedig,

&c. Gwedi ei gyfieithu i'r Cymraeg, gan L. E.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan Stafford Prys. 1762.'

Y mae hwTi yn drydydd argraffiad o'r ' Cydymaith i'r Allor.'*

Arwyddir ' Y Rhagymadrodd ' gan W. V. Arferid ei gydrwymo k
* Llyfr Gweddi-Gyffredin ' y Mwythig.f

12. * Y Drydydd Ran o Ganiadau Sion; neu Hynmau ac Odlau

Ysprydol. Gun John Thomas.

Bristol : Argraphwyd gan E. Farley. 1762. Pris Tair Ceiniog.*

13. ' Sketch of the Life and Character of the Reverend and Pious

Mr. Griffith Jones, late Rector of Llanddowror, in Carmarthenshire

;

The first Projector and Conductor of the Welsh Circulating Schools

throughout the Principahty of Wales.

London : Printed and Sold by J. and W. OHver in Bartholomew-
Close, MDCCLXJi. [Price Sixpence].'

14. * LlythjT Martha Philopnr at y Parchedig Philo EvangeHus ei

Hathro. Yn mynegu iddo ei Phrofiad, a'r Tcstynau hynny o'r

Ysgrythur a ddaeth i'w Ch6f, i gadarnhau y Gwaith rhyfeddol ac

anghynefin o eiddo'r Arglwydd, a ymddangosodd ar Eneidieu Lluocdd

o Bobl yn Sir Abertoifi, ac sydd yr awrhon yn taonu ar lied i Eglwysi

Cymdogaethol. Gan W. Williams.
• Gwel rhif 3, d.f. 1715 ; rhif 4, d.f. 1753 ; a hwn yma.

t Gwdrhi£7, d.f. 17(>0.
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Caerfyrddin : Argraphwyd gan E. Powell, yn Heol-Prior. 1762.'

15. ' Llais J Durtur : Sef Gwahoddiad Grasol Crist ar Bechadnr-

iaid. Neu Bregeth a Bregethwyd yn Llanddewi Tach. 1. 1761. Ar
Dat. iii. 20. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws, ac yn euro, &c.

Gan y parcliedig Mr. D. Rowland. Gweinidog yr Efengyl yn
Llangeitho.

Argraphwyd yn Nghaeriyrddin tros T. Davies, gan Bhys Tomos,
yn Heol Awst. 1762. Pris dwy Geiniog.'

16. ^ * Hyfforddiadau i Ymarferiad Defosiynol yn yr Eglwys.

Llundain.'*

17. * Proposals for EnricWng the Principality of Wales : Hnmbly
Submitted to the Consideration of his Countrymen, By Giraldus
Cambrensis. The Second Edition.

t

Gloucester, Printed by R. Raikes, and J. Millan, in London,
M.DCC.LXii. Price one ShilHng and Sixpence.' [8vo.]

18. ^ ' The Private Act of Parliament dividing between the

Duke of Beaufort (as Lord of the Manor of Swansea) and the

Burgesses, the Waste Grounds called Town Hall and Burroughs,

1762.'

19. ['The Life of Richard Nash, Esq. By O. Goldsmith.'

8vo. 1762.]

20. % [' Gorfoledd ym Mhebyll Seion : neu ychydig o Destynan

o'r Yscrythyr wedi eu tro,i mewn ffordd o Fawl, yng hyd a Chan o

hanes Pechod. Gan Dafydd William, o Blwyf Llandeilo fach yn

Sir Forganwg, ger Haw Pont ar Ddu-las.

Argraphwyd yn Nghaerfyrddin gan Rees Thomas, yn Heol Awst.
Lie gellir cael Argraphu pob math o Lyfrau. Pris tair Ceiniog.'

Nid 063 dyddiad wrth y llyfr hwn ; ond tybir mai o gylch y fiwyddyn hon jt
ymddangosodd ; o leiaf y mae yn ddilys iddo gael ei gyhoeddi cyn diwedd y fl.

1764 ; canya canfyddir iddo gael ei argrafFu gan Rys Tomas, ac efe eto yng
Nghaerfyrddin ; ond aymmudodd ef i Lanymddyfri yn 1764, fel y canfyddir wrth
fod ^-hai o'i lyfrau y flwyddyn h6no yn dwyn argrafFeb Caerfyrddin, ac ereill

un Llanymddyfri. Ail argrafiiad o hAvn, y mae yn debyg, yw rhif 10, d.f.

1782, ac argraffiadau diweddarach yw rhif 13, d.f. 1797, a rhif 13, d.f. 1798.]

1763.
1. ' Diddanwch Teuluaidd

; y Llyfr Cyntaf : yn cynnwys Gwaith y
Parchedig Mr. Goronwy Owen, Lewis Morris, Esq; a !Mr. Huw
Huws, &c. Beirdd Mon Mam-Gymru, ac Aelodau o Gymdeithas y
Cymmrodorion. O Gasgliad Huw Jones, o Langwm, C.C.C.

* Llythyr Mr. B. Daviea, Ysgolfeistr.

t Gwel rhif 6, d.f. 1766.
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Ijlundiiin : Arj^Tapliwyd Ran Wiluira« Robert 8, Printiwr y Gyin-

deithas. m.dcc.lxui. [Pris lieunaw yu rhydd, a Deiuiwllt vn rliwvm/]

[12plyg : 38+266 = 804 tudalen.]

GuoNWY Owen, A.C, ydoedd fab i Owain Gronwy, o blw vl Llan-

fair Mathafaru Eithaf, yra Mon, lie y ganwyd ef lonawr 1, 1722.

Dyu tlawd yii y byd ydoedd ei dad ; oud er pob anfaiiteisiou daoth
Gronwy ym ralaen f'el ag i fod ^-n alluog i fod yn gynnorthwywr yn
Ysgol liaiiiadegol Pwlllicli yn byuitlieg oed. Cafodd oi ddysg yn
Khydycluiin, trwy liaelioni Mr. Edward Wynn o FodewTyd, lie y
cyrhaeddodd ei nidd o A.C. Ordeiniwyd ef yn ddiacou yu 1745,

pi-yd y cafodd guradiacth ei blwyf gcnedigol. Wedi hyny bu yn
gurad yng Nghroesoswallt, lie y priododd yn 1747. S}Tiimudodd i

Donnington pi 174(>, Ho vr oedd yn cadw ysgol ac yn gwa.sauaetliu

j)lv\'yf Uppington. Yn 1/53 efe a symmndodd i Walton [gcr Llyn-

llcifiad], yn sir Lancaster; ac yn 1755, i Northolt, ym Middlesecs.

Gan ei fod yn metlm cael lie i gynnal ei denlu, efe yn 1757 a ofynodd
ac a gafodd gyiuiorthwy gtin Gymdeithas y Cymmrodorion er synimud
i America, lie y cafodd swydd mewn coleg yn Wiliamsburg, yn
Virginia, o Broflesor yr ieitlioedd dysgedig, gyda 200p. yn y flwydd-

yn o gj'flog. Cafodd wedi hyny fp^oliaeth St. Andreas, yn
Brunswig, Virginia, o'r lie y clpvyd ddiweddaf oddi wrtho, ar yr
28fed o Orphenaf, 1767. Tybir iddo farw yn 1770, yn 48 oed.*

Crybwyllasom o'r blaen am L. Morrisf a H. Jones. J Am
lluw liuws, neu Hugh Hughes (y Bardd Coch), yr oedd yn fab

i Grutiydd Hughes, Llwydiarth Esgob, ger Llanerch y Medd, ym
Mon, ac yn berchen yr etifeddiaeth liono, yr hon a ddisgynasai iddo
oddi wrth ei hynafiaid, y rhai oeddjTit yndeilliaw oddiwrth dylwytb
Teger\Ti ab Carwyd, arglwydd Ti^T CeljTi, ym Mon. Ganwyd ef

Mawrth 22, 1G93. Nid yw yn ymddangos iddo dderbpi dysg
helacth pan yn fachgen ; ond trwy ddiwydrwydd, efe a gyrhaeddodd
radd gymmesuro wybodaeth yn y Gymraega Seisonaeg, ft^Vyr ydoedd
yn cynnyddu mewn blynyddoedd

;
yn wir, i'r fath raddaii^igy gallai

brydyddu yn y ddwy iaith uchod. Heb law ei lyfrau a^*gofrestrir

yma, ceir peth o'i waith yn y llyfr uchod, y ' Blodeugerdil,'§ a>
* Dewisol Ganiadau.' Am y ' Diddanwch i'w Feddiannydd,' cyhocdd-
wyd ef, meddir, o dan olygiad Wm, Griflith, gynt o BenmNiiydd,
wedi hyny o Gaergybi. Gadawodd lawer o lyfran ar ei ol mewn
ysgrif, yn cynnwys aoliau, caniadau, hauesion, a chofiou. Bu farw
EbriU 6, 17*76, yn 83 oed.||

2. ' Troedigaeth yv Atheist, neu Lygaid yr Angrhcdadyn wedi en

Hagor. Gran roddi cyflawn a Gwir Hanes 3klr. Wright, Gwr Bou-

heddig, yr hwn oedd yn byw yn Nhref Guernsey, efe oedd wir atheiat,

• Williams's Dictionary of Eminent WeUhmen.

t Owel rhif 5, d.f. 1735.

t Owel rhif 1, d.f. 17r)9.

§ Owel rhif 6, d.f. 1752.

li
Williams's Eminent Welsh men. [Yu ol y g^aith hwn, jm 1722 y ganed ef

;

Bef yn yr im flwj-ddyn ft Gronv^-y Owen : ond os felly, nis gallasai fod yn 83 ya
yn y fl. 1776, yr hon yw blwyddyn ei fwrwolaeth, yn ol yr un ftwdurdod.]
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ac ni cliynhwysati ef i un o'i blant i fyned i'r Eglwys, gan fynych

adrodd iddynt fod Pob petli yn dwad wrth. Natur. Yn dangos fel

yr ymddangosodd Angel i'r Eneth, yr hon oedd ddeg oed, &c. A
gyfieithwyd gan Jolin Yauglian.

Dimbecli 27 Mai, Argraphwyd yn y fl. 1763.'

3. * Cyngor Difrifol i gadw Dydd yr Arglwydd.

Argraphwyd yn Llnndain, ac a wertliir gan Hugh Jones, o
Langwm.'

4. ' Coffadwrjaeth y Cyfiawn a'i Ddedwyddwcli ; nen Farwnad
Joseph Thonias, o'r Dyffryn ym Margam, yn Sir Forganwg. Yr
hwn a ymadawodd ar Byd hwn, Mai 17, 1763, &c. A gyfansoddwyd

gan Dafydd William.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan E. Powell, yn Heol-y-Prior, 1763/

Dafydd William a ddechrenodd bregethn mewn cyssylltiad a*r

Methodistiaid Calfinaidd, ac a anfonwyd i Forganwg i gadw nn o
Ysgolion Rhad Madam Bevan (neu Gr. Jones, Llanddowror) . Ym
mhen amser ymnnodd a'r Bedyddwyr, ac yr oedd yn nn o aelodau, a
gweinidog cyntaf en heglwys yng Nghroes y Pare, Llanbedr ar Fro,

Morganwg. Bu farw yn 1794.*

5. ' Diferyn Dewisol o Fel o'r Graig Crist. Nen Air byr o Gyngor

i Sainct a Phechadnr. Yn Saeson-aeg gan T. Wilcocs. Newydd
Gyfieithu o'r 42 Argraphiad ; fe werthwyd o hono yn Saeson-aeg,

Chwe Ugain Mil. At ba un y 'chwanegwyd Hymn am Gariad Crist.

Newydd Gyfieithu o waith Dr. Watts.

Argraphedig gan R. Tomas a J. Boss, ac ar werth ganddynt hwy
yn eu Hargraphdy Newydd yn Heol Awst, a chan Mr. J. Williams,-

yn Heol y Groes, yng Nghaerfyrddin ; a chan M. Bevan; yn Abertawe.

1763. [Pris Dwy Geiniog].'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad, ac ef allai yn ail gyfieithiad hefyd.f

6. *Difyrwch i'r Pererinion o Fawl i'r Oen. Neu Gasgliad o

Hymnau ar amryw Ystyriaethau allan o'r Ysgrythyr Lan. Gan

Dafydd Jones, o Gayo.

Caerfyrddin : Argraphwyd dros yr Awdwr, gan Ev. Powell, yn
Heol-y-Prior. 1763.'

7. 'Atteb Philo-Evangelius i Martha Philopur. Gan William

Williams, Gweinidog yr Efengyl.

* Hanes y Bedyddwyr, gan D. Jones, t. 613, 617.

fGwelrhif 11, d.f. 1740.
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Caerfvrdilin, Arji^raphwyd gfin R. Tomaa a J. Rofls, yn Heol Awet,

1 703. Lie y dygir Argraphyddiaeth ym mlaen yn ei hull rannau ar

Lythyrcnau Newyddiou yu y dull rawyaf cywiuin.'

8. ' llelauthrwydd o Ra8 Vr Peunaf o Becbaduriaid, Mewn cywir

Haiies o Fywyd a Marwolaeth John Bunyan. Neu Fyrr Ddadcudd-

iad o mgorol Drugaredd Duw yng Nghrist iddo ef, <fcc. Wedi ei

ei gyfieithu o'r newydd yn ol y nawfed Argrapliiad yn Saesonaeg.

Caerfyrddin : Argraphwyd yn Heol Awst, ac ar werth yno gan B.

Tomos a J. Ross. 1763. Pris SwUt.'

Yr oedd hwn, ymddengys, yn ail gyfieithiad, yn gystal ag yn
ail argi-afiiad.*

9. * Llytbyr oddiwrth Qymanfa o Weinidogion at yr amryw Eghvysi

y Perthynant iddynt,

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Ev. Powell, yn Heol-y-Prior, dros

y Parchedig Mr. Timothy Thomas. 17G3. t^* Ac yr vryf yn
gobeithio y "bydd i bwy bynuag o Barchedig gyfeillion !^Ir. T.

Thomas, ag a fo nn peth ganddynt i'w Argraphn, adel i mi en Gwas-
aiiaethwr gostyngedig Evan Powell, gael yr anrhydedd o'n gwasan-

aethu.'

10. *Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethan. Nen Rai

Hymnan o Fawl i Dduwa'r Oen. Y Rhan Gyntaf. Gan W. Williams.

Cacrf)Tddin, Argraphwyd cb-os yr Awdw gan J. Ross, yr nnig

Argraphydd yu y Parlhan hyn, a ddugwyd i fynu yn rheolaidd i'r

Gelfyddyd honno. Lie gellir cael Argniphu pob math o Lyfi-an ar

Lythyren dda, am bris Gweddaidd. m,dcc,lxiii.'

Yr amser hyn (ar gefn dalen ddiweddaf y llyfr hwn) y mynegir
fod ' yr ail ran o Grefyddau*r Byd' (=y Pantheologia), *i'w brintio ar

frys.'

[Yn niwedd y rhan hon o'r ' Ffarwcl Weledig ' y mae Marwnad * Maria
Sophia,' ar y meaar diawdl, neu ' giln henrydd.'J

11. * An Act obtained by Thomas Hughes, Esq. to enable him to

open a Commnnication ffrom his iRnse adjoining TTn-llnn Monntain

to a House at Nant y moch in Bagill, Co. Flint. 1763.'

12. * Rheol o Addoliad ac Ymarfer Duwioldeb i'r Hwsmon. Neu
Hyfforddiadau y dichon y rhai Annysgedig wybod wrthynt pa fodd

i'w hymddwyn eu hnuain jti eu hamrpv Ddyledswyddau tuag at

Dduw a phob D^n. Gwedi ei gyfaddasu at synhwyrau y cyffretlin

Bobl. Gwedi ei gyfieithu o'r Saes'naeg gan Tho. Jones, Ficar

Pennant. 1761.

• Gw«l rhif 6, d.f. 1757.
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Argraphwyd yn j Mwythig gan Stafford Prys, yn agos i Farchnad

y Grarddwyr. m.dcc.lxiii/ 70 tudalen 12plyg.

13. *A Collection of Poems, Principally consisting of the most

Celebrated Pieces of Sir Charles Hanbury "Williams, Knight of

the Bath, &c.

London: Printed for Lynch, near Temple Bar, in the Strand,

1763. [Price Two ShiUings and Sixpence.]
'

Syr Charles Hanburt Williams ydoedd ail fab i John Hanbury,
Yswain, o Bare Pont y Pwl, yn sir Fynwy, ac a anwyd Rhag. 8,

1709; ac a fu yn A.S. tros Drefynwy. Mabwysiadodd y cyfenw
WiUiams. Bu farw Tachwedd 17, 1759.

1764.

1. * Bucheddan'r ApostoHon a'r Efengylwyr. Mwythig.' 12plyg.

Dyma ail argraffiad o waith yr hen Edward Samuel* ym mhen
trigain mlynedd ar ol y cyntaf.

[Y mae yn dyb genyf na bu ail argraffiad o'r gwaith hwn nac yn y flwyddyn
hon, nac mewn un flwyddyn arall. CyfFelybol yw mai gwall rhyw ysgrifenydd
neu argraffydd ydoedd troi 1704 (y flwyddyn yr ymddangosodd gyntaf) yn
1764, yr hyn a arweiniodd i'r camsyniad. Y mae diifyg yr argrafFeb yn y cof-

nodiad yn awgrymu nas gwelodd ein hawdwr mo'r llyfr ; ac mai ei restru a
wnaeth ar awdurdod rhywun arall.]

2. 'Cyd Grordiad neu Dremiad ar y Testament Newydd, Lie y
gWelir ba wirionedd mae'r Efengylwyr a'r Apostolion yn Uefaru, ar

cwbl yn rhedeg yn ol yr Egwyddor, A. B. C. y deng air Deddf ac

Hymn am Waredigaeth Pechadur Trwy lesu Grist. Tros Dafydd

Lewis, Caerfyrddin.*

Math o lawlyfr neu nodlyfr ydyw.

3. ' Tair Pregeth am Dragywyddoldeb ynghyd a'r Budd a'r

Fantais o edrych ar Bethau tragyvvyddol. A bregethwyd yn

Saesoneg gan y Parchedig Mr. Job Orton. Ac yn awr a gyfieith-

wyd yn Gymraeg trwy ganiatad yr Awdwr, gan W. Jones. Yr ail

Argraphiad.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan J. Cotton, a J. Eddowes,
1764'

Nid ydys wedi cael yr argraffiad cyntaf. Yr awdwr

—

Job Orton, a anwyd yn y Mwythig, yn 1717, o ricni duwiol.

Cafodd ei ddysgeidiaeth, i ddcchrou, yn hen ysgol rad ramadegol y
lie, ac wedyn gyda'r Dr. Charles Owen, o Warrington, brawd Mr.

James Owen ; ac yn olaf gyda'r Dr. Doddridge, lie y cymmerwyd ef

* CJwel rhif 8, d.f. 1704.
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jn prynnorth^vywr. Yn 1741, cfo a alwyd i v,"--- *' ' "-

<.i(lfiu)edcl IVehbytcmidd ac Annibynol yn y^l

liyd lies i atiechyd oi orfodi i Ijcidio, yn 17«v». \>t<ii umiv. i h- :i

Bymmudodd i Kidtlerraiiister, lie y bu yn iiychu hyd ei farwolaeth,

yn 1783, yn 66 oed.* Nid oes g>%'ybodaeth ar gael pwy oedd y cyf-

ieithydd.

4. * Angliyfreithlondob b»vyta Gwaed. Wedi ei amly^ trwy

ohvg ar yr ystyriaetli yr oedd y Cenhedloedd Crist ionogol o'r

dcclireuad yn cyimal eu rhyddid yng Nghrist oddiwrth jau deddf

Moses. Gten Mr. John Glass. At banny chwaneg^^yd, rhai o

feddyliau Dr. Delany ar jt un ystyriaeth. Wedi i'u Gyhoedd yn

gyniraeg gaii J. Popkin.

Caerfyrddin Argraphwyd.*

John Glass ydoedd fab i Alecsander Glass, gweinidog Eglwys
Sefydledig Scotland, aca anwydyn Auclitermnohty, yn sir Ffeitf, yn
lGt>5. Catbdd ei ddysgeidiaeth yn Ysgol Riin^degol Perth, ac yna
yni Mlirifysgolion St. Andrew ac Ediiiburglf Ordeiniwyd ef yn
weinidog plwyf Tealing, ger Dundee, yn 17i9 ; ond ni bu yn hir yn
wcinidog lieb ddangos ei fod yn gwahaniaethu mew-u egwyddorion a
dysgyblaeth eghvysig oddi wrth weinidogion jt Eglwys Sefydl-

edig yn Scotland, a gwnaeth ei wabaniadau yn gyhoeddus trwy y
wasg, }T hyn a gynh^-rfodd ddadl wresog trwy }t holJ deynias.

Efe a wysi>vyd ger bron Cyngliorfa Angus a Mearus, gan yr hon y
diarddelwyd ef, yr hyn a gadarnhawyd gjin y Gymmanfa GyfTredinol.

Y canlyniad a fu, sefydlu Uuaws o gynnulleidfiioedd Annibynol ; ond
yn gwahaniaethu oddi wrth Annibynwyr ereill yn eu trefii o. addoli

a threfn eghvysig, yn ol yr hyn a elwir yn Lloegr a Chynu'u yn
Sandemaniaeth, oddi wrth un arall o'r enw Robert Sandeman. Bu
Mr. Glass farw yn 1773, yn 78 oed.f

VL Dr. Padrio Dei^ny ydoedd frodor o Werddon, ac a aiiwjd yng iil

y fl. 1686. Derbyniodd ei ddysg yng Ngholeg y Drindotl, Dulyn, a .

'

urddau yn yr Eglwys. Yu 1732 cyhoeddodd waith o'r enw * I

Examined wntli Candour ;' ac yn hwn y traotha fi l«^n ar anghyfi
bwyta gwaetl ac allan o hono y mae y i

'

• ir yn y \\\

dan ein sylw wc«li eu cynnncrwj'd. Ceir oth o lu>i;

yr un pwnc, \n Eslniniml y Dr. Adam C'l....» ' ' xv
y Dr. *odd y Dr. Delany amryw weitbiau ereill ; ac yn eu \A rion ar Amlwr-

eicaeth ; Bywyd Dafydd Frenin ; a Sylwadau ar N vrglwydd ()ii-ri

ar Fywyd ac Ysgrifouiadau y Deon Swifft. Bu farw yu 17(>6.j

John Popkin' a fu bregethwr gj-da'r ^fethodi.'^tiaid yn ardaloedd
gorllewinol sir Forganwg, ac \\'cdi rhai blynyddoedd coHeidiodd yr
hyn a elwir Sandemaniaeth, ac ysgrifenodtl, cyfieillnHld, a chyhoedd-
odd lyfniu o blaid ei egwyddofion, ac yr oedd yn llyiu iawn yn crbyn ei

hen gyfeillion y Methudistiaid
; yr hyn a acha«?odd gryn derfysg yn y

* W. Jones's ChrUfian Blographtf.

t W. Jon««'s Christian Biography,
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Detendir ar j pryd, am yr liyn y cwjna ei hanes^vyr.* Cyhoeddwyd
hefyd o'i eiddo yn Seisonaeg, ' Observations on the Nature of the
House of God, his Church—Christian Knowledge—Church Union,
and the Unity of Christ's Disciples ; occasioned by his Lordship the
Lord Bishop of St. David's Address to the Clergy of that diocese, on
that subject at Abergwilly-Palace, October 23, 1804 ; in which His
Lordsliip directs the Clergy of that Diocese to consider a Parish
House, or what is called a Parish Church, to be the house of Gods, for

such House grows up with the well-disposed Persons from their

youngest years. By John Popkin. Swansea; Printed by. T.

Jenkins,t Windstreet. 1813.'

5. 'R-hybydd ofnadAvy i Blant anraslon : yn rhoddi cyflawn a

thrymllyd hanes o un William Johnson, wr Gieuangc ynghylch pump
ar hugain oed, yr hwn a anwyd yn Ninas Lincoln, ac a Grogwyd ar

y Pedwerydd dydd o Fawrth 1763, am echryslawn fwrdrad a wnaeth

efe ar ei Dad a'i Fam a'r Forwyn, gan yspeilio'r T^ ai roddi ar dan,

ynghyd a'i dreial, a'i Gyfaddefiad, ai fam yw grogi ai sybedi, ei

ymadroddion marwolaeth, a'i gynghor i bobl ieuangc, Gweddi a

phregeth ar yr unrhyw achos, Gan y Parch. Dr. Wilkinson, allan

o Psalm XXXvii. 22.

Argraphwyd yn y Mwythig.*

6. ' Golwg ar Deyrnas Crist. Neu Grist yn bob peth, ac ymhob
peth. Sef Caniad mewn dull o agoriad ar Col. iii. 11, 1 Cor. xv. 20.

Yr ail argraphiad,J wedi ei ddiwygio o amryw feiau, a chwedi

ychwanegu llawer o bethau ato, nad oedd yn yr argraphiad cyntaf.

Gan William Williams.

Caerfyrddin ; Argraphwyd gan J. Ross, oddieithr y 24 tu daJen

cyntaf o Gorph y Llyfr.'

Y mae yr hysbysiaeth a ganlyn yn gyssylltedig a'r uchod :

—

* Theomemphus |^§^ Am fod gwerth swm fawr o lyfrau o biyd i

bryd wedi sefyll ar ddwylo'r Awdwr, mae efe yn meddwl peidio

printio rhagor o'r Uyfr hwn nag a debygo a ellir werthu yn fuan, am
hynny y sawl sydd am dano danfonant eu henwau a swllt o arian

subscription i'r Awdwr ei hun, neu i ryw rai o'i ffryns ef, y rhai yw
rhyw ddynion gonest geirwir ag a dalo iddo yr hyn a dderbyniont

pwy bynag a font. A swllt fydd pris y llyfr heb ei feindio i'r rhain,

ond i'r Ueill maen bur debyg y cyst ef fwy, ac o bosib nas gellir ei

werthu ef am 15 ceiniog, ond nis gwyddys yn iawn am hyn am nas

gAvyr yr Awdwr pa faint yr ymhelaetha tan ei law ef wi'th ei ail

sgrifenu.'

* Drych yr Amseroedd, ail argraflaad, t. 145 ; Methodiatiaeth CymrUj cyf. i. t.

409.

t [Ai nid * D, Jenkin ' a ddylai hwn fod ? Dafydd Jenkin neu Jencin ydoedd
argraffydd cyntaf Seren Gower.]

X Owel rhif 7, d.f. 1756.
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Yr oedd bardd Pant y Cclyn ya deall pa fo.l vn pystiil

a chanu ; a da pe buasai llawur bardd a cIivIk- ' ar ei ol

wedi dilyn ei Hiumpl ef.

7. 'Diferion Gwybodai'tb, <tc. Ac. A draddodwyd ipm Dafydd

Joues, o Drefrbyw, C.C.C

Argraphwyd ya Llundain gan William Roberts, ac a werthip

Yngbymru gau Dafydd Jones o Drefrbyw.' 20 tudalen 12plyg.

Diwedd y rliac^ymadrodd a ddywed fel hyn :
—

* Aiinercb wael

oddiwrtb dy Garwr. Lhiiidain, Mawrth 31, 1764.' Ac yii niwedd y
llyfr y mae ' Diwedd y Rbaii gyiitat';' eitlir ni welais yr uu amll.

8. ' Bywyd a Marwolaetb Tlieomempbus (/i Euedi«^aetb i'w Fedd.

Gan W. Williams.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan Joan Ross. 1764.'

9. ^ 'Llyfr ar Arddodiad Dwylaw. Gan Timothy Thomas,
Aberduar.'

[Y mae yii bur ddilys mai rhif 24, dan y flwyddyn hon, ydjrw v llyfr hwn.
Ceir ei enw yuo yn gytiuwn, yug nghyd d'r achlysur o'i gyhueddiau.]

10. ' MoHant i Dduw ; Neu ycbydig nifer o Hymnau. Wedi en

cyfansoddi, a'u g^^^leyd yn gylioeddns ; mewn difrifol ddymuniad o'u

bod yn fuddiol i ddynion, er clod i Dduw, trwy Jesn Grrist. Gan
Timothy Thomas.

Caerfyrddin: Argraphwyd gan Evan Powell yn Heol-y-Prior.
1764.'

Cynnwysa y llyfr nehod 126 o hymnan, nen yn bytrach caniadan,

ar 108 o dudalenau, heb law 12 tudalou yn rhagymadrodd, &c. Ar
gefn y rhagddaleu y mae y cynghor buddiol a ganlyn :

—
' N.B.

Dylai pob ^n ildarllain y llythyr nou'r rhagymadi'odd a fyddo o flaen

pob llyfr cyn darllain y llyfr.'

11. ^ * Cariad Brawdol. Gan Timothy Thomas, Aberduar.'

12. * Golwg o Ben Nebo ar Wlad yr Addewid ; mewn casgliad o

Hymnau, am gwymp djTi yn jrr Adda cyntaf, a'i gyfodiad yn yr

Ail. Yr ail argraphiad. At ba un y cliwanegwyd Ilyinnau ac

Odlau newyddion, ar auir^'w Fesurau, i'r Pererinion, sy'n Teithio o

Ddinas Distriwi'r Gaersalem newydd. Gan Morgan Rhys.

Argraphwyd jTig Nghaerfyrddin : Gan Rhys Tomas, 17G4. Lie
gellir caol Argrajihu pob math o Ijyfrau, am bris gweddaidd.' 84
tudalen 12plyg.

Morgan Rhys a anwyd yng ngln-mmydogacth Llan}^nddyf^i, yn
sir Gaorfyrddin, ryw bryd tua dechreu 1700. Ymunodd a'r Method-
istiaid yng Nghil y Cwiu yn foreu. Yr oedd yn preswylio mewn
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bwthyn ar dir Cwm Gwenyndy, yra mlilwyf Llanfynydd, ac yn cadw
ysgol yng Nghapel Isaac, ger Llandeilo Fawr, yng iighyd a pliregethu
yn deitliiol ym mhlith y Methodistiaid Calfinaidd. Bu farw tua r

flwyddyn 1776 *

13. *Y Pedwerydd Ean o Ganiadau Sion; Neu Hymnau ac

Odlau Ysprydol. Gan John Thomas. At yr hyn y chwanegwyd,

Can i leuengctyd, ar ddymuniad rhai Pobl Ivaingc, gan yr un
Awdwr.

Bristol Argraphwyd gan E. Farley. 1764. Pris 4d.' 60 tudalen

12plyg.t

14. 'YPerl Gwerthfawr; neu Bennau o Wybodaeth lachus, i

Bechadur am ffordd y Bywyd, &c. Wedi ei gyfieithu i'r Cymraeg,

er Ues i'r Cymru.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys, Printiwr a Gwerth-
wr Llyfrau. m,dcc,lxiv. Pris 4d.* 44 tudalen 18plyg.

Y mae y rhagymadrodd wedi ei arwj^ddo gan * David James,
Edward Parry, Thomas Edwards—Henllan May 29, 1764.' Am y
rhai a enwir uchod, gellir cofnodi am

(1.) Dayid Jon-es, mai ysgolfeistr yr Ysgolion Symmudol o
eiddo Mr. G. Jones, Llanddowror, yng nghymmydogaethau Dinbych
tua'r fl. 1750, ydoedd.

(2.) Edward Parry ydoedd fab i wr mewn sefyUfa isel a drig-

fanai yn sir Ddinbych. Yr oedd yn ei ieuenctyd yn meddu peth
tueddiad at farddoniaethysgafn, a clioog chwareu

;
yr hyn a wnaeth

iddo ymgyssylltu 4 Thomas Edwards o'r Nant, ac ereill o'r un
tueddiad. Tua'r fl. 1747, dwyseiddiwyd ei feddwl trwy bregethiad
rhyw un o'r teithwyr Methodistaidd. Dechreuodd bregethu yn
1749. Yn 3^r ymraniad rhwng Mr. Howel Harris a'r Methodistiaid,

efe a dueddodd gyda'r cyntaf, gan lyfrhau yn ei ysbryd defosiynol.

Yn 1766, aeth i fyw i le a elwir Bryn, wrth yr hwn le y mae ei enw
yn cael ei adwaen. Ail ymunodd a chorff y Methodistiaid, a phar-
haodd yn llafurus hyd ei farwolaeth.;J:

(3.) Thomas Edwards, a grybwyllwyd eisoes, ydoedd yr hwn a
adwaenid wrth yr enwad Twm o'r I^ant^ ac a anwj'd yn Llannefydd,

ger Dinbych, yn 1738. Dangosodd yn ieuanc athrylith, yr hyn a
wrteithiodd heb unrhyw fanteision. Cymmerodd hyliydwch mewn
cyfansoddi a dynwareducaniadaucoeg-chwareuol, a gXv^^'iH Interludes.

1l\m flynyddoedd yn dilyn yr alwodigaeth o gludydd coed, &c.

liyddai weitliiau yn lied dda ei sefyllfa, a phryd arall yn eitliaf isel.

Cyfansoddai yn dda os mynai. Bu farw yn IblO, yn 72 oed.§

* Yr Adolygydd, 1851, t. 330 ; MetJiodistiaeth Cymru, cyf. ii. t. 428, 450.

+ Gwelrhif 12, d.f. 1762.

X Methodiatlaeth Cymru, cyf. i. t. 142-G.

§ Y Qreal, 1805; Owladyarwr, 1836; Williams's Eminent WeUhmen; a
H<me$ Twm oV Nant, gan Humphreys.
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15. •[ * Myfyrdod-dau Diiwiol i'n CymhwjHo crbyn Angau.

Argraphwyd yii y MwytLig {^au Staflor-I ]'< v- r.u. itl.urTK '"!•?• n*
58 tudalou ISplytj.

IG. * Some Specimens of the Poetry of the Anlieiit Welsh Dards.

Translated into English, with Explanatory Notes on the Historical

Passages, and a short Account of Men and Places mentioned by
the Bards, in order to give tlie Curious some Idea of the Taste and
Sentiments of our Ancestors, and their Manner of Writing. By
the Rev*^ Mr. Evan Evans, Curate of Llanvair Talyhaern in

Denbighshire.

London : Priiitod for R. and J. Dodsley in Pali-Mall, m.dcc.lxiv.*

4to.

[Y mac y gwaith hwTi yn gynnwysedig o dair rhan : y rhan gyntaf yn Seis-
onaeg

;
yr ail yn Lladiu ; a r drydedd yn Gymraeg. Y mae dalen enw yn

blaenori pol) rhan neu ddosDarth. Y gyntaf yw y Seisoneg, yr lion yw rhag-
ddalen yr holl gyfrol ; a'r hou a gofnodir uchod. Dechreu y Lladin ar dudalen
60 ;a rhagddaleny rhan hono sy fel y canlyu :

—
* De Bardis Dissertatio ; in qua

nonnulla qu;e ad eornm antiquitatem et munua respiciunt, et ad jir.ecipuoB qui
in Cambria Horuenint, breviter disciitiuntur. Studio et Oix^ra Evani Evans,
Cereticenais. ' Gelwir yr boll lyfr yn fynych \%'rth yr enw Lladin hwn.
Dechreu y Gymraeg ar dudalen 95, a rhed yr enwad fel byn :

—
' Ychydig

Awdlau o waith yr hen Feirdd, yn amser Tywysogion ('\ li eu cyf-
ieithu i'r Saesoneg ; Er mwyn dangos ansawdd ein 1' th i wjt
cywraint, dysgedig, anghyfiaith : A nodau byrrion, i eglurh.;.. <-.....>. l>jTiion, a
Lleoodd. a grybwyllir ynddjTit ; a hanes byrr o honynt, wedi ei gasglu allan o
Drioedd Ynys Prydain, a hen Gotfadwriaethau eraill ; er dywenyrid i'r oes hon,
ac er adfer ei haeddedigawl barch i'r hen famiaith Gymraeg, ac i'n Gwlad ; a'u
dyledus glod i'w thrigoiion dewrwych gyiit.' Nid oes argraffeb end i'r tudalen
cyiitaf yn unig. Y drydedd ran a gj'nnwys >t ' Awdlau ' gwreiddiol ; \ti y rhan
gyntaf ccir cytieithiad Seisonig o honynt ; a'r ail ran, neu y dosl^arth Llatlin,
By draethawd yng nghylch yr hen feirdd a'u barddoiiiaeth. Gwelir fed Llan-
fair Talhaiarn wedi ei gamsillebu yn ' Llanvair Talyhaern ' ar y ddalen cyntaf.
Rhisiart Morys oedd golygwr y gwaith trwy'r wasg yn Lluntlain. Y mae
Uawer o gyfeiriadau at y gwaith hwn yn llythyrau y Frydydd Hir.]

Evan Evans, neu a adwaenir yn well gan oi gydwladwyr wrth ei

enw barddonol, leuan Brydydd jfir, a anwyd yng Nghynhawdref,
jTn mlilwyf Lledrod, yn sir Abortoifi, yn y ilwyddyn 1730. Dorbyn-
iodd elfonau cyntaf ei ddysgoidiaeth yn Ysgol Pamadogol Ystrad
Mourig, yn yr un sir, o dan yr atliraw enwog a sylfaonydd yr
athrufa bono, Mr. Edward Kichard. Oddi yno sjTiimudwyd ef i

Golog Merton, Rhydychain, yn 1751. Wedi gadael y brifysgol, bu
yn gwasanaethu fel curad mewn araryw leoedd olynol, megj's
Towyn, yn sir Feirionydd, Llanboris a Llanllecliil, yn sir Gaemarfon,
a Llanfair Talhaiarn, yn sir Ddinbych. Daugosodd yn foreu ym-
lyniad wrth yr awen a hynafiaethau, yr h}Ti a dynodd sylw prif
lonorion a gwladgarwyr y Dv\vv<f^2:aeth yn ^t oos bono, Bu yn
ddiwyd iawn i gas;j^lu ac a.l i hen ysgrifeniadau, trwy ym-
wclod a'r rhau fwyaf o'r i id yng Ngliymru y gwyddid
fod hou ys-ril'o:.i:idaa ynddynt. Bu Syr Watkin W.'Wynn, a'r
Dr. Warren, csgob Bangor, yn rlioddi bhvydd-dal iddo dros beth
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amser, iV alluogi i fyned ym mlaen gyda'i lafurhwnw. Caniataodd
Paul Panton, Ysw., o'r Plas Gwyn, ym Mon, flwydd-dal bychan o

20p. yn y flwyddyn iddo, ar yr ammod o gael ei holl ysgrifeniadau
ar ol ei farwolaeth, y rhai, o ganlyniad, hyd i gant o gyfrolau, a
ddaethant i feddiant y boneddwr hwnw ; ae yn llyfrfa y Plas Gwyn
y maent eto.* Bu farw yng Nghynhawdref, Awst, 1789, yn 59
oed.f Am y cyhoeddwyr

—

PoBERT a James Dodsley, yr oeddynt yn frodyr ac yn gymdeith-
ion yn eu masnach. Yr oeddynt hefyd yn awdwyr o gryn enwog-
rwydd. Ganwyd Robert ym Mansffield, Nottingham, a bu farw yn
Pall Mall, Llundain, Medi 5, 1764, tra yr oedd y gwaith hwn yn
cael ei gyhoeddi. Dilynodd James y fasnacb ym mlaen mor llwydd-
iannus, fel y daeth i gael ei enwi yn sirydd Llundain. Yr oedd yn
"werth. dim Uai na 70,000^. pan fu farw, yr hyn a gymmerodd le

Obwefror 19, 1797, yn 74 oed. Gadawodd yn eiewyllys agosi400/?.

i gwmpeini y Safwertliwyr ; 1000/?, bob un i George Neal, a'i ben
egwyddorwas John Walter, llyfrwerthwyr ; 4000^3. i John Freeborn,
yr hwn a fuasai yn ei wasanaeth lawer o flynyddoedd ; lOOOjo. i Mr.
Webster, ei gyfreithiwr ; 500^. iV forwyn ; 500^. a'i gerbyd a'i

geffylau iV gerbydwr ; a 200^. yn y soddion i dlodion St. lago,

Westminster
;
yr oil yn 7, 600^. J

17. 'The Origin of Language and Nations, Hieroglyfically,

Etymologically, and Topographically Defined and Fixed, After the

Method of an English, Celtic, Greek, and Latin English Lexicon.

Together with an Historical Preface, An Hieroglyfical Definition

of Characters, A Celtic General Grammar, and Various other

Matters of Antiquity. Treated of in a Method Entirely New. By
Rowland Jones, Esqr; of the Inner Temple.

London : printed by J. Hughs, near Lincoln's-Inn-Fields :

MDCCLxiv.' 8vo (small).

BowLAND Jones ydoedd fab i John Williams, Bachellyn, ym
mhlwyf Llanbedrog, yn Lleyn, sir Gaernarfon, ac a anwydyn 1722.§

Pan yn lied ieuanc aeth i Lundain, lie y bu am ryw gymmaint o

amser yn ysgrifenydd mewn swyddfa cyfreithiwr, yr lion alwad yr
ymddengys a arferasai gyda'i dad, yr hwn yntau a fuasai yn ysgrif-

enydd gyda Mr. Parry, o'r Wern Fawr, un o hynafiaid teulu

presennol Madryn, yn y sir uchod. Pan yn Llundain, daeth am-
gylcliiad neillduol ag ef i adnabyddiaeth 4 boneddiges gyfoethog,

yr hon a briododd, trwy yr hyn y daeth yn berchen meddiannau
lawer. Yn Ued ebrwydd wedi priodi, aeth yn aelod o'r Demi

* [Yn hytrach mewn blychau dan glo yn rhai o gelloedd Mr. Barton Panton,

ger Caergybi, y maent yn llwydo ac yn pryfedu, Leb i un Uygad dynol gael cip

amynt.J

t Williams's Eminent Welshmen ; Cambrian Quarterhf Magazine, vol. i. p.

133, 134, 373, 393 ;
gwel hefyd rhif 9, a.f. 1772 ; a rhif 2, d.f. 1770.

X Timperley's Dictionary.

8 Cojly/r Eglwys Llannor, yn Lleyn.
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Fowiiol (Inner Temple), yn LIundain, a daoth yn p;ynj^liorwr yn y
gyfraitli. Bu farw yn LIundain, yn notliifu y llwyddyn 1774, yn
57 oed. \\\\ iddo dri o blant, 8of dwv forcli, y rhui a fu<int foirw yn
ieuainc, ac un niab, 8of y diweddar Kowland Jones, o'r Wcirglodd
Fawr, j^or Pwlllioli, yr hwn u fu farw yn ddibriod 3'n 1850; ac a
gladdwyd yn Llanbodrog, Kha«2:fyr 2, 1856; a daoth'yr otifrddiaeth

i William Jones, o'r Ysgubor Hen, Eitionydd, yr hwn oedd fab i'w
gefndor, a thrwyddo yntaii i'w fab, y prosonnol feddiannydd, John
Lloyd Jones, o'r Weir^lodd Fawr (Broom fldljy ac Uchel Sirydd
sir Gaornarfon yn 1859.*

18. * Hymnau Nowyddion, Nad oedd yn nn o*r Ddau Ar^aphiad
cyntaf.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan J. Ross, yr unig Argrapliydd yn y
Parthau hyn, a ddugwyd i fyuu yn rlioolaidd i'r Gelfyddyd lionno.
Lie gellir caol Argraphu pob math o Lyfrau ar Lythyren dda, am
bris gweddaidd. 1764.'

[* Ymddengys mai jrr ychwanegiadau at >t argraffiatlau cyntaf o'r "Mdro
Wydr," oedd yr "Hymnau Newyddiou " hyii, yn cael eu gwerthu, ef allai,

wrthynt eu hunain er mwyn y rhai oedd wedi prynu y rhanau neu yr argratiiad-
au cyntaf. Yr oedd yr hymnau o 'SM) hyd '.iA2 wedi eu chwanegu at yr ail ar-
gralKad, a 343 hyd 353 at y trydydd, yn ol eu rhif yn argralliad 1811;
hymnau sacrameutaidd o 354 hyd 305, a'r rhelyw ar destynau cyffredinol.'Jf

19. 'Crwydriad Dychymmyg i Fyd yr Ysbrydoedd; Neu Fyfyr-

dodaii ar Farwolaoth y Parcliedig Mr. Lewis Lewis, Gweinidog
Eglwj's Loogr, yr hwn a ymadawodd a'r Byd, Meh. 9, 1764. Gan
William Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Joan Ross, tros yr Awdwr, 1764.'

[12plyg.]

20. * Dwy Farwnad, Un ar ol Mr. Thomas Lewis, o Drefela yn
Llan-gwm. Y Hall ar ol Mrs. Rachel Harrys

;
gwraig Mr. Harrys,

o Bont-y-pool
; yn Sir Fynwe. Yr hon gyfnewidiwyd y Dydd

cyntaf Awst; yn y Flwyddyn 1763, yn y 25 o'i Hoed: Ac a
gladdwyd yn Uangyby ; Lie hefyd y claddwyd ei Miib William

Argraphwyd yng Nghaerfyrddiu ; Gan Rhys Thomas. m,dcc,lxiv.'

21. *Dorchafiady Crodad}Ti mewn Cyfiawnder Cyfrifol. Wedi
ei osod allan mewn Pregeth gan y Parchedig Ebenezer
Erskine, M.A. Ar Salm Ixxxix. 16. Nowydd G>*fieithu yn ofalus

o'r Saesoneg i'r Gymraeg.

• Lh/tlnjr y Parch. D. S. Evans; a'r eiddo K. .lon-s. yn y /'/// // -» r f,ir^/,r<i.

yiUl (New York).—[(Jy^la golwg ar y gn'aith dychymmygol hwn o'r eiddo
Rowland Jone.««, a'r defnydd a wnacd o hono gan y Dr. O. Puw, cyfcirir y dAT*
lleuydd at erthygl ar y pwnc yn y Brython^ 1. 35.]

t Llythyr Mr. Morria Davies.
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Caerfyrddin, Argrapliwj^d ac ar xrerth yno gan J. Eoss, lie

caniateir Elw mawr i'r rhei'ny a'u pryno i'w roddi ymaitli, neu iw
hail werthu. 17G4. [IVis Dwy Geiuiog.] '

22. * Dwyfolder Beunyddiol y Cristion
;
ynghyd a Chyfarwyddiad-

au pa fodd i rodio gyda Duw ar hyd y Dydd.

Caerfyrddin : ArgrapKwyd gan Ev. Powell. Yn Heol-y-Prior.
1764.'

23. * Llythyr oddiwrth. y Gymmanfa at yr Eglwysi.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan E. Powel. Tn Heol-y-Prior.
1764.'

24. * Amlygiad Byr am Arddodiad Dwylaw ; A'r Dderbyniad o'r

Yspryd Glan : Ar y Dull o Ymddiddan rhwng Ymofynwr a Ffydd-

lon. Gan Tiinotliy Thomas. Ac a wnaethpwyd yn gyhoeddus
ar ddymuniad Cymmanfa o Weinidogion, a gyfarfuant yn Phyd-
wilym, Hydref 24. 1764.

Caerfyrddin ; Argraphwyd gan E. Powell, yn Heol-y-Prior.
1764. Pris tair Ceiniog.'

Yr oedd eglwysi y Bedyddwyr yng Nghymru yn selog iawn dros
arddodiad dwylaw ar y bedyddiedig o'r ti.. 1689 hyd 1737, heb
nemawr o ddadl. Yn y flwyddyn olaf a enwyd, yr oedd dyn
ieuanc yn ymgeisydd am gymmundeb, ac wrth ei holi, dywedodd
nad oedd ei feddwl yn giir ar y pwnc hwnw. Achlysuiodd hyny i'r

pwnc gael ei chwilio ; ac achlysurodd ddadleuon blinion rhwng gwei-
nidogion ac aolodau an gilydd aruo—rhai drosto, ac ereill yn ei

erbyn. Bu dadl frwd arno yn eu heglwys yn Aberduar yn 1743.
Yr oedd y Parch. T. Thomas, gweinidog Aberduar, yn selog dros
yr arddodiad. Pel ag oedd y ddadl yn lledaenu, efe a roddodd yng
nghyd ychydig o feddyliau arno, ac mewn cyfarfod chwarterol yn y
gymmydogaeth, efe a'u darllenodd i'r gweinidogion oeddynt
bresennol ; ac ar gais rhai o honynt efe a'u cyhoeddodd, fel uchod,
gyda rhai hymnau o'i gyfansodcUad ei hun.*

25. * Ymddiddan rhwng Hen Wr dall ac Angau, &c.

Caerfyrddin argraphwyd ac ar werth gan J. Eoss ; a chan Mr.
Bevan yn Abertawe. 1764. [Pris Ceiniog.] *

Y mae yr hysbysiad canlynol ar gefn y rhagddalen :

—

^Hyn sydd i hysbyeu fod John Boss Argraphydd o Lundain wodi
gosod i fynu argraph-wasg yngNghaerfyrddin, lie gall boneddigion
crolftw}T ac oroill liydoru caol pa both bynng a fyddont am gaol ei

argraplui, wedi ei wneutliur yn bin, yn gywir ac yn fiiaii, am Bria
rhosyniol.

* Thomas's JJialorf/ of the Jiaptist Associations In Walts, p. 4S, 60.
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% Oan mai ofo yw yr iinig un j-n y Parthaii hyn a ddugwyd i

fyuu yii rhoolaidd i'r Golfyddyd, wodi gwasanaotlm saith flyneddyn
Bon-j^weithiwr mown arj^rajdidy onwof^ yn lilundain : gwodi cael

oddiyno yn ddiweddar lawor iawu o lythyrennau nowyddion, a gwir
ar^raph-wryf (rriniing Press) wodi ei wneutliur yno gan saer

celfydd onwog, a fhwodi darparu Golygwr ar ei waith Cymraeg

;

gyda'r mantcMsion liyn y mao yn goboithio am fiafr y wladwriaeth,
yr hjTi y bydd iddo hyd eitliaf ei allu wnouthur ei oreu i'w fwynliau
a'i gynnal trwy Ifyddlondeb, diwydrwydd, a grrfal.*

26. ^ (Congl o'r ddalen wedi ei thori 3rinaith.) * Yr hwn a hun-

odd Moh. 9. 17C1 gan Morgan Rhys.

CoDrfyTddin.'*

27. * Difyrwch i'r Pererinion o Fawl i'r Oen. Yr ail ran :f Neu
Gasgliad o H}Tnnau ar amryw Destynau allan o'r Ysgrythur Ian

;

iw canu yn ddirgol a cliyhocddys ; a rhai o honynt yn gymmwys iw

liarfer wrth Fwrdd yv Arglwydd. Gan DafyddJoneso Lanwrda,

gynt o Gayo.

Argraphwyd yn Llanymddj'fri, gan Eys Tomas. 1764.*

28. * Caniadau y rhai sydd ar y ^lur o Wydr, &c. i Frenhin y
Saint. Y^n dair rlian, i. Ilymnau Ysprydol ar amryw Destynau.

II. Hymnau Sacramontaidd. ni. Caniadau Moesol, ar amryw
Fesurau ac Ystyriaethau. Y drydedd Argraphiad. Gan W.
Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross, yr unig Argraphydd yn y
Parthau hyn, a ddugwyd i fynu yn rheolaidd i'r Gelf3'ddyd honno.

Lie gellir cael Argraphu pob math o Lyfrau ar L^ihjTen dda, am
brls gweddaidd. M,r)Cc,LXiv : |Jdr Enter'd according to Act of Par-

liament, and whoever shall presume to print the AVTiole, or any Part
hereof, will be prosecuted.'

Y mao yn gyssylltedig d hwn y darnau canlynol o waith jrr un
awdwr:— * Ffydd ac Anghrediniaoth, Gras a Sorchiadau naturiol,

yn cael eu darlunio mewn Can Bonrydd ; neu Galarnad Eusebius,*

&c. ;
* Can nowydd am Briodas,' &c. ;

* Hymnau Newyddion, nad
oedd jTi un o'r Ddau Argraphiad Cyntaf.' Hysbysir hofyd, * Fod
300 o Lyfrau Siccrwydd Ffydd, ^Ir. Erskine, yn sefyll heb werthi,'

a bod * r Kan o Grofyddau'r Byd, wodi eu brintio.* Y maey ddau
hysbysiad yn helaeth iawTi, }'n ol dull y bardd o Bant y Celyn : y
cwbl yn Uyfr o 160 o dudalonau 12plyg.

" 29. * Life and Cliaractor of tlio late Lord Chancellor Jeffreys.

1764.»

* Hythyr Mr. Ben. Davies, Y8|olfei8tr.

t GwelrhifS, d.f. 1763.

60
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30. * Dwyfolder Beunyddiol y Cristion
;
ynghyd a Chyfarwydd-

iadau pa fodd i rodio gyda Duw ar hyd y dydd.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Ev. Powell, yn Heol-y-Prior.
1764.'

[Yr un yn ddiau t rhif 22, dan y flwyddyn hon.]

31. [*Diferyn dewisol o Pel o'r Graig Crist. Neu Air byrr o

Gyngor i Seintiau a Phechaduriaid. Yn Saeson-aeg gan T.

"Wilcocs. Y Trydydd ArgrapMad, gyda Diwygiad o amryw
Peiau yn yr Argraphiadau cyntaf. At ba un y rhag-cbwanegwyd

Odl, Am ddirgelwch Enwau, dwy Anian, a Swyddau Crist. Newydd
gyfieithu allan o'r Llyfr enwog hwnnw, elwir Gospel Sonnets, a

'scrifennwyd yn Saeson-aeg, gan Ealpli Erskine, M.A.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan Joan Eoss, tros Lewis Wiliam.
1764. [Pris Dwy Geiniog.'] [24plyg.]

32. [' Carwr y Cymru yn anfon ychydig Gymmorth i bob Tad a

Mam, &c. neu Ymddiddan Ysbrydol rbwng Ehieni a Pblant.

Argraphwyd yn y Mwythig tros Eobert Lloyd, yr bwn a roes y
Perl Gwerthfawr allan. 1764.'^^

1765.

1. * Y Ehedegwr Ysbrydol: Neu Bortreiad o'r Dyn ag sydd yn
rbedeg i'r Nefoedd : Ynghyd a'r Pfordd y mae yn rhedeg jTiddi,

y Nodau y mae yn myned heibio iddynt : Hefyd rhai Cyfarwydd-

iadau i redeg fel y eaffaer gafael, Ar Cor ix. 24. Pelly rhedwch fel

y cafifoch afael. At yr hyn y chwanegwyd Llythyr at bob Dynion

Diog a Diofal ; ac y'chwanegwyd Carchar-Pyfyrdodau, 'sgrifenwyd

1665. Wedi eu cyfeirio at galonnau Saint yn dioddef a Phechadur-

iaid yn teyrnasu. Gan JohnBunyan. Newydd eu cyfieithu o Ail

Lyfr un-plyg yr Awdwr a argraphwyd ynLlundain 1737, tan Olygiad

y Parch. Samuel Wilson.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth yno gan J. Eoss. 1765.

[Pris 4d] Gyda Elw rhesymol i'r rhainy a bryno lawer.'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad. Y mae yn gamgymmeriad dy-

wedyd yma ei fod o gyfieitliiad Mr. S. Wilson,f canys Sais ydoedd
ef, a golygydd argraffiad Seisonig o hoU waith yr awdwr.

2. * Cyssondeb y Pedair Efengyl : Gyd ag Agoriad Byrr, a Nodau

Athrawus, ar yr hyn a dybir dywyllaf ac anhawsaf ynddynt. Yn y
• Gwel rhif 5, d.f. 1738 ; Traethodi/dd ix. t. 149.

+ [Ni ddywedir hyny ar y tudalen hwn. Yr hyn a fynegir ydyw, cael o'r

gwaith ei gyfieithu o ail lyfr miplyg yr awdwr, yr hwn lyfr iinplyg a argraff-

wyd yu 1737 dan olygiad yamuel Wilson. Cymh. rliif 5, d.f. 170G.J
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blaen y mao hefyd Rhagdraethawd buddiol yn arwain at y Cysson-

dob, gan 08od allaii llunes y wir Grefydd a'i
1" '

i;id fwy fwy
bob OU8 er deehreuad y Byd. Chwanegwyd Ii- • s yr amser-

oedd. Gan John Evans, Athraw yn y Celfyddydau.

Argraphwyd yn ^fristo gan E. Farley, 1765.* [Splyg.]

John Evans ydoeddodeuluMeini y Gwynion, plwj'f Llanarth, sir

Aborteiti. Yr oodd gweiuidog hefyd o'r erw yn gwasanaethu yn
eghvys y plwyf hwuw yn y dyddiau hyny, canys y mae ei enw ym
mlilith tunysgrifwyr am lyfrau Cyinreig yr oes bono; ond gwahan-
iaothir hwn oddi wrth Iiwiiw fol tanysgritiwr am * Bregethau ' leuan
Brydydd Ilir, fel hyn :

—'Rev. Mr. John Evans, A.M. Author of
tho Harmony of the Four Gonpeh.'' Yr oedd yn cael ei alw yn sir

Aberteiti yn * Fl'oiriad Plymouth,' am, ef allai, ei fod wedi bod yn
gweinidogaethu yno. Ymddengys mai efo ydoedd y John Evans a
olygodd argrafiiad o'r Beibl yn 1 769 ; ac ei fod y pryd hyny yn gapelwr
i'r brenin yn AVhiteliall, Llundain. Ceir ei enw yng Nghofrestr
Cymdeithas y Cymmrodorion, am 1759-62, fel yn enedigol o sir Gaer-
fyrddin. Yr oedd perthynasau iddo yn byw ym Moedd3'n, ym
mhlwyf Llanarth, hyd yn ddiweddar. Efe a gyfieithodd hefyd y
* Deddfau Cristionogol,' gan Esgob Gastrel.* Cyfieithwyd hefyd
* Ymarferiadau a Myfyrdodau Sacramentaidd ' y l)r. Earl, gan un
* loan Ifans ;'t ond gall fod hyny yn rhy foreu i'w briodoli i gyfieith-

ydd gwaith Gastrel. Dyma y cynnygiad cyntaf i roddi i'r Cymry
esboniad rheolaidd ar unrhyw ranau o'r Ysgryth3Tau, bymthengj
mlynedd cyn i Sylwadau !Mr. Peter Williams ddyfod allan y waith
gyntaf. Ehoddwyd argraffiad arall yng Nghaerlleon, gan J.

Hemingway, yn 1804.

3. ^ * Annerch difrifol a eharedig at y bobl a elwir Methodist-

iaid.

Argraphwj'd yn Llundain, gan SiAn a Wm. Oliver, Printwyr i*r

Gymdeithas er Holaotliu Gwybodaeth Gristiouogol, yn Bartholomew
Close yn agos i West Smithtield. 1765.'

[Llyfryn bychan ydyw, Anninaidtl yn ei olygiadau.]

4. * Pechadur Jerusalem jm Gadwedig : Neu Newydd da i'r

gwaethaf o Ddynion ; a Chynnorthwy i'r Enoidiau Anobeithiol ; Gan
Ddangos y mynneu lesu Grist gynnig Trugaredd yn gyntaf i'r

Gwaethaf o Bechaduriaid, &c. Scrifennwyd yn Saesoneg gan Joan
Bunyan, Awdwr Taith y Perorin ; a gyfieithwyd i'r C^Tnraeg

gan Benjamin Meredith.

Caerlleon, Argraphwyd yn y Flwyddyn 1765, gan W. Pead a
Thos. Iluxloy, ac a werthir gan Lewis Jones, tan Gauad am SwUt
i'r Cynnorthwywyr, ag i'r Wlad am Bumtheg Ceiniog.'

• Gwel rhif 2, d.f. 1773. [Gweler y Grtal, rhif 6. t. 282.]

t Gwel rhif 3, d.f. 1735.

t \\x\. hj^rach pnm mlynedd; canys yn 1770 yr ymddangosodd argraffiad
cyntaf y Feibl Peter Williauis.]
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Yr oedd hwn yn ail argraffiad.*

5. * Eucharistia, Neu Draethawd am y Sacrament Swpper yr

Arglwydd. A scrifennwyd gyntaf yn Lladin mewn Prydyddiaeth

gan y Dysgedig Hugo Grotius. Newydd ei Gyfieithu i'r

Gymraeg, Gan Mr. Dafydd Jones, o Lawenog. At ba un y
chwanegwyd, Agoriad Byrr o'r Salm 37. Ynghyd a Gweddi'r

Tywysog Eugene.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros yr Awdwr gan loan Eoss. 1765.

(Pris Chwe Ckeiniog.'') [12plyg : 40 tudalen.]

6. ^ 'Pelydr a thywyniad ysprydol, neu Bwysi o Eyrr: sef

Dewisol, a cliyssirlawn fyfyrdodau, yn adfywio, goleuo, a llonni'r

Enaid. Wedi ei ail Brintio yn Saesonaeg yr lleg fl. o ddedwyddol
Deyrnasiad y Brenin William y Trydydd. Imprimat. Jos. Caryl.

Mwythig.'

Mae yn debyg mai ail argraffiad yw liwn.f

7. ' Llythyrau rhwng Mr. Samuel Pike a Mr. Pobert Sandeman
mewn Perthynas i'r Llythyi-au ar Theron ac Aspasio. Hefyd rhai

meddyliau ar Gristianowgrwydd. Mewn llytbyr at GyfaiU. Gan
Awdwr y Llythyrau ar Theron ac Aspasio. At yr hyn y 'chwaneg-

wyd, Troedigaeth. Jonathan yr luddew, fel pe mynegasid ganddo ei

hun. Ynghyd a rhan o'r Diwedd-Glo j'r Llythyrau ar Theron ac

Aspasio. Wedi eu cyhoeddi yn Gymraeg Gan John Popkin.

Caerfyrddin, Argraphwyd, gan Joan Eoss, yn Heol Awst, 1765.'

Y mae y rhagjmiadrodd gan * William Davies.' Yng nghanol yr
18fed ganrif, ysgrifenodd y Parchedig James Heryey lyfr a gan-
molid yn fawr gan Galfiniaid yr oes hbno, ar natur fiydd gj^awn-
haol, o'r enw ' Tlieron ac Aspasio,' yr hyn a j^styrid fel cilgwthiad i

Arminiaeth Mr. J. Wesley, gan ei wrthwynebwyr. Ond cyfododd
gwrthwynebwyr i'r gwaith o blith y Calfiniaid, ym Medyddwyr
Sandemanaidd Ysgotland, y rhai a sefydlasid gan John Glass.

Eobert Sandeman, un o'r henuriaid, a gylioeddodd restr o Lythyrau
at Mr. Hervey, yr hyn a achlysurodd ddadl rhyngddo a Samuel
Pike, gweinidog Annibynol ; a'r canlyniad fu, i Pike gael ei ennill i

uno a'r Sandemaniaid yn Llundain. I gynnyrchu yr lun daliadau

yng Nghymru y cyhooddwyd y Llythyrau hyn yn Gymraeg, gau
Mr. Popkin, yr hwn, ac efe yn Fethodistiad Calfinaidd, a ennill-

wyd i fod yn un o ]ionynt. Lledaenwyd y tybiau Sandemanaidd
gryn lawer ym mhlith y Bedyddwyr yng Ngwynodd.

8. *Yr Ymroddiad, neu Bapurun. A gyfieithwyd i holpu'r

Cymru aUan o'r hunan a'r drygioni. At ba un y chwauegwyd yn
* Gwel rhif 3, d.f. 1721.

t Gwel rhif 5, d.f. 1740.
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gyntaf y iJi^i'^^ylA a'r Athraw o newydd.* Ac yn drydodd Gwyddor

uchod,f &c. Oan Morgan Llwyd. Wedi ei ddiwygio yn ofalufl

gan I fan Thomas, Argraphydd.

^fwytliip:, Arpraplnvj'd gan W. Williams, troe Richard Jones o
Ddylli-yu Clwyd. m,dcu,lxv.'

Cynnwysa 62 tudalen 32plyg. Hwn oedd y trydydd argraffiad4

Cynnwysa yr argralfiad hwn y tri gwahanol o'r 11. 1657.§

EvAiT Thomas neu Ifan Tomas, ydoedd fab i John Abel, neu John
Thomas, yr hwn oedd yntau yu fab i Thomas Abel, o'r Wtra Wen,
ym mhlwyf Lhmfair Caeroinion, yn sir Drefaldwyn, lie y derbynid
ao y progetliai Mr. Ilowel Harris, a phregethwyr cyntaf y Method-
istiaid hyny.|| Arforai John Abel deithio i bregothu ar hyd y wlad
o dan yr euw John Thomas, a dichon fod y mab Evan wedi bod
hefyd yn arferyd oi ddawn yn ei ieuenctyd ; canys gelwid ef, mewn
gwawd, gan ei gyfoodion yn * Barchedig Evan Thomas,' naill ai am
iddo fod yn arfor siarad yn gyhoeddus, neu am ei fod o dalent a
gwybodaetli helaethacli na hwynt. Dj'gwyd ef i fyny i'r gelfyddyd o
argraffu, ac yr oedd yn gyssodwr da a chytlym, yn ysgolhaig Cymraeg
da, yr hyn a'i g^vllai yn wasanaothydd gwerthfawr mewn swyddfiiu

argraffwyr Seisonig, lie yr argretlid llyfrau Cymraeg, megys yn yr
Amwytliig, &c. Fel cyssodydd a golygydd, ac nid fel awdwr, y
mae ei enw wrth y llyfrau y ceir ei enw yn gyssylltedig d hwynt.
Symmudodd i Gaerlleon yu 1765 ; ac i Gaorf)Tddin tua'r 11. 1707-69,
Uo y bu rai blynyddau ; ond erbyn y llwyddyn 1781, yr oedd yn
cyssodi yn swyddfa Mr. T. Wood, argratiydd cyntaf y IShretcshury

Chronicle. Yr oedd yn briod a merch i deulu cyfrifol o'r Cae Ceirch,
ger Dolgellau, yr hon oedd chwaer i Mrs. Erasmus Evans, o Lan-
fyllin, ac i Mr. Richards, tad y Barwn Richards, o Gaerynwch.
Trees allan yu ddyn ofor ei fywyd, a hoff iawn o ymyfed. Yr oedd
wedi gadael argi'aiiu a throi yn serydd, daroganwr, a dewin, i'r

neb a wraudawai arno. Cyhoeddodd Almanac, wrth ei enw ei hun,
o bris chwecheiuiog. Yr oedd hefyd yn fardd lied dda, a'r enw
barddouol a gymnu>rai arno ei hun ydoedd leuan Fardd Du. Yr
oedd cyn diwedd ei ocs wedi myncd yn grwjdryn mor dlawd a di-
amgeledd, fel na wyddai ym mha le i gael ei bryd bwyd nesaf, nes
y darfu i furiau Nawdd-dy yn y Mwythig ei ddor])vn, lie y bu farw
lonawr 12, 1814, yn 80 oed.**

* [* Gwaith Morgan Llwyd oedd hwn, ac nitl hen Ivir y I »r. Kusier .">iuith.*

—

M.D.]

yr^cn invad ar
ddyu Vi. ^. _. •

li ei
ddyrchaiu uwch law y <lyl;i

1 ^{
oly^adau ar hyn.'

—

M.I).— ^
; rif

3, d.f. 1G57, yn angbywir o barthcil y d«iau lyiiyu liyu.J

X Gwel rhif 1, 2, 3, 1657.

§ Gwel rhif 1, 2, 3, a 6, y flwyddyn hcNno.

II
MfthodiMiaeth Cymrn^ cyf. ii. t. 392.

•• Y TrueUiodydd, 1848, t. 165, 364.



486 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1765

9. *Marwnad Eobert Davies, Gwr Duwiol o Blwyf Machen. Ya
Shir Fynwau. Yr hwn a fu Farw y Burned ar Ygain, o Fis Awst,

17^3, &c. Gan Evan Thomas. m,dcc,lxv.'

10. % * Bugeilgerdd. Gan Edward Eichard, Ystrad Meurig.*

Edward Eichaed ydoedd fab i Thomas Eichard, dilledydd a
thafarnwr yn Ystrad Meurig, sir Aberteifi, He yganwyd ef yn 1714.

Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth gan ei frawd, Abraham, yr hwn a
ddygasid i fyny yn ysgolion gramadegol Henfibrdd a Chaerfyrddin,

ac wedi hyny yn Ehydychain ; a chadwai ysgol yn yr eglwys
pan ddeuai adref rhwng y termau. Aeth Edward hefyd i'r un
ysgol i Gaerfyrddin, yr hyn, gyda chynnorthwy nn Mr. Pugh, o

Lanarth, a'i dygodd yn ddigon o ysgolhaig i allu sefydlu ysgol ei

hun yn Ystrad Meurig yn 1734, pan yn 20 oed. dan yr ystyr-

iaeth o'i analluogrwydd i wneyd cyfiawnder 4'i ysgolorion, ef'e a
roes ei ysgol i fyny, gan lafurus ymgynnyddu trwy gynnorthwy Mr.
Evan Evans fleuan Brydydd EirJ^' dros ddwy flynedd. Ail agorodd
ei ysgol yn 1745. Cafodd ei benodi yn athraw yr Ysgol Ead yn
Lledrod. Gan ei fod yn gynnil ac ammhriod, gallodd arbed peth
cyfoeth, a phenderfynodd sefydlu ysgol ramadegol yn Ystrad Meurig,

ar gost tyddyn a brynasai, ac yn 1757 sierhaodd ef i'r dyben hyny.

Sefydlodd lyfrfa yno yn 1769. Yn 1771 sierhaodd amrai dyddynod
bychain ereill tuag at gynnal yr ysgol. Yn 1774 gwnaeth weithred

newydd ar y cwbl. 13u farw Chwefror 28, 1777, yn 63 oed, a
chladdwyd ef yn eglw;y^s Ystrad Meurig.

f

11. ^ * Atteb i Lj^fr Mr. Thomas ar Arddodiad Dwylaw.'

Dadl oedd hon a ffynai y pryd hyny yng nghorff y Bedyddwyr,
ac a ddygwyd ym mlaen gyda brwdfrydedd niweidiol i'r achos

mewn llawer o fanau yn y Deheubarth.J

12. 'Drych i ddwfr Cleifion, I'w cynnorthwyo i ddeall Achos,

Natur, a Chanlyniadau eu Clefydau, &c. At yr hyn y chwanegwyd,

rhai Dyfr-arwyddion o waith Hen Feddygon Myddfai
; y rhai o

herwydd eu gwerthfawrogrwydd, a gadwyd o law i law mewn
ysgrifen 534 o Flynyddau, &c.

Gaerfyrddin ; Argraphwyd gan loan Eoss, tros Dafydd Efan, o

Ffynnon-nedd, gerllaw Bout ar Gothi, ac ar werth ganddo yn ei dj

ei hun, ac yn yr Argraph-Dy yn Heol Awst. 1765. [Pris Dwy
Geiniog.]

'

Meddygon Myddfai. Yr oedd y lie hwn yn y 1 3 ganrif yn cael

ei fynychu gan feddygon, un o ba rai oedd Ehiwallon, yr hwn,

mewn cyssylltiad d thri ereill, ei feibion, tra yr oeddynt jTiia, a

enwogasant eu hunain trwy ysgrifenu traetliawd ar yr ymarforiaeth

* [Yr oedd Ed. Richard 16 flynedd yn hijn na'r Prydydd Hir.]

f Hanes ei Fywyd, yn gyssylltiol a'r AW, 1811; Meyrick's Cardigamhire ;

WilUama'i Eminent Welshmen ; Yr Haul, am Dachwedd, lt>4S.

: Gw«l rhif 9 a 24, d.f. 1764.
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foddygol, yr hwn oedd, o« nad yw eto, yn cael ei padw ym mhlith

Llawysgrifuu Cymroig yr Ys^ol Kud Gyiiireig, yn Llundain.

[Artn^affwytl ipv^aith Meddygon My<ldfai, gj'da chyfieithiad Seuoneff, dan
^dd Cymdcitliaanawdd Cymdcithaa y Llawysgnfau Cymreig, yu Llanymddyfri yn 1861.

13. * Ymofyniad Byrr pa un a ydyw y ddwy ddefod o Arddodiad

dwylaw ar Bersonau Bodyddiodig fel y cyfryw yn Ordinhad o

Grist.

Argraphwyd gan S. Farley. m,doc,lxv.'

14. * Crist Bywyd y Cristion. Wedi ei osod allan mewn dwy
Bregeth ar Phil. i. 2 1 , &c. Gan Weinidog o Eglwys Loegr. At

yr hyn y chwanogwyd Dwy Hymn, ar yr un Ystyriaeth.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar worth gan loan Ross, yn Heol
Awst, tros 3rr Awdwr. 1755. (Pris Tair Ceiniog.)

'

15. * Charter for the Borough of Carmarthen.

Carmarthen, Printed by J. Ross. 1765.'

* This Charter has been principally repealed by the 1st W.4th.*
—MS.

16. * UythjT oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn perthynu.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross. 1765.*

17. * Cyfaill i'r Cymro ; neu, Lyfr o Ddiddanwch Cymhwysol, Ei

dowys Dyn ar Ffordd o Ilyfrydwch : Yn Ganeuon, a Charolau, ag

Englynion hawdd yw douall. waith Prydyddion Sir y Flint, a

Sir Ddimbech. Gasgliad W. Hope, o Dre Fostyn.

Caerlleon : Argraphwyd p:an W. Read a T. Huxley yn y Flwydd-
yn 1765 ; ag ar werth gan W. Hope, yn Sir y Flint.'

Yr awdwyr ydynt—'Dafydd Jones, o Lanfair Tal Haiam;'
*Hugh Roberts, o Fagillt;' William Hope, o Dre Fostyn;*
* Edward Barnes, o Lanolwy;' 'Thomas Edwards, o Nant
Heullan;' 'Thomas Jones, o Ruabon ;' 'Daniel Jones, o

Ruabon;' ac 'Edward Thomas, o Lan Rhydwen ;' yn gwneyd
llyfryn o 148 tudalen 18plyg.

18. 'An Account of the Convincemont, Exercises, Services and

Travels of that Ancient Ser^^ant of the Lord, Richard Davies. With

some Relations of Ancient Friends, and the Spreading of the Truth

in North Wales, &c. The Second Edition.*

London, Printed and Sold by Luke Hinde, at the Bible in C^rge-
Yard, Lombard Street. 1765.'

• Gw«l rhif 8, d.f. 170«.
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Yr oedd liwn mewn gwirionedd yn drydydd argraffiad ; ond ef allai

na wyddai cyhoeddwr yr argraffiad hwn am yr argi-affiad American-
aidd, yr hwn hefyd a elwir, ac y mao 3^ debyg, oedd yr ail ar-

graffiad."^ r

1766.

1. * Crist yn y Cymmylau yn dyfod i'r Earn, sef Pregetli ar Ym-
ddattodiad pob peth. Lie y dangliosir ail ddyfodiad Crist i Farn,

hefyd, y treual a'r barnedigaeth ecbryslon a Grylioeddir yn erbyn yr

boU Becbaduriaid anycbweledig. Yngbyd a gwynfydedig a gogon-

eddus Gyflwr Pob un a edifarbaodd ; ac a ddewisodd Grrist o flaen

dim.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan W. Williams, tros Evan Ellis,

1766/

2. * Gogoneddus Ddirgelwcb Trugaredd Duw ; Neu "Wertbfawr

Feddyginiaetb i Eneidiau lluddedig, wedi ei osod allan mewn
Traetbawd, lle'r agorir dan ddirgelwcb mawr. i. Dirgelwcb rbad

ras dadguddiedig yn jr Efengyl. ii. Dirgelwcb yr Efengyl yn

gynnwysedig yn y Gyfraitb. Fe Ijrofir befyd ynddo, fod y Gyfraitb

Ffenbinol yn rbeol o ufudd-dod Efangylaidd, &c. Ysgrifenwyd

yn Saesonaeg gan Jobn Brisco,f Gweinidog yr Efengyl yn

Tbomas, Soutbwark.

Argrapbwyd yn Llundain yn 1647. Yn Gymraeg gan J. M.
Caerfyrddin, Argrapbwyd, gan Joan Koss. 1766. [12plyg.]

Mae yn debyg mai Jobn Morgan, o Gynwyl, oedd y J. M. bwn.J
Yr awdwr

—

John Brisco neu Briscoe ydoedd fab i Eobert Brisco, High
Wycomb, yn sir Buckingham, lie y ganwyd yntau, a cbafodd ei

ddysgeidiaeth yn Ehydycbain, lie y cymmerodd ei B.C. Decbreu-
odd bregetbu yn sir Bercs, yn necbreu y Weriniaeth, gan yr hon
lywodraetb y cafodd weiuidogaetb St. Tbomas, Soutbwarc, ac befyd

ei benodi yn un o Brofwyr cymliwysderau ymgeiswyr am y weiuid-

ogaetb. Ycbwanegwyd iddo befyd ofal St. George, Soutbwarc.

Pan ddaetb Siarl 11. i'r orsedd, efe a drowyd allan, o blegid ei

Angbydffurfiaetb. Wedi byny bu yn gweinidogaetbu lie y cafifai

;

ac o'r diwedd ymsefydlodd yn ei le genedigol, lie y bu farw yn
necbreu mis Mehefin, 1679.'§

* Gwel rhif 18, d.f. 1752.

t [i?wco a ddylai yr enw fod ; ond yr wyf jrn meddwl mai * Brisco,' fel y
mae ein hawdwr wedi ei roddi, ac fel y mao yu fy nadysgi'if innau, sydd ar

wyneblcn yr argraffiad hwn.]

t Gwel rhif 4, d.f. 1744.

§ Wood's A then. Oxon. vol. ii. p. 474 j Ilysbysiad yn flacnorul i'r ail argraff-

iad uchod
; gwel rhif 1, d.f. 1796.
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3. * Ffarwel Woledig, 'Groesaw Anwoledig Botliau, neu rai Hymn-
au o Fawl i Dduw a'r Oen. Yr ail Ran. Gan Win. Williams.

Cayfyrddin, Argraphwyd troB yr Awdwr, gan J. Ross. 1766.*

4. * Hhai Meddyliau am Berson Crist. Wodi oi gymmoryd allan o

waith John Glass. Vol. ii. tu dalon 1—5. Hefyd, Ll^lhyr oddi-

wrth S. Pike at K. Sandeman. Gyd 4ChyfTos8. Pike, oflaenyr

Eglwys yn St. Martin's le Grand, yn Llundain, a wnaod Rhagfyr

22, 1765.

Argraflfwyd yng Nghaorfyrddin.*

5. *Ocheneidiau o Ufforn: Neu Eiddfannau Enaid damnedig.

Yn dangos cyflwr galarus y Damnedigion, mewn ffyddlon Esponiad

ar Ddammeg y Gwr Goludog a Lazarus, Luc xvi. 19 i'r 31. Fe
ddiclion liefyd jawn wasanaethu fel Gair o RyLudd i Becliaduriaid,

h^n ac jeuaingc, trwy Ffydd yn lesu Grist, i oehelyd y lie poenus

hwnw. Yughyd &. Dadcuddiad o ddefuyddioldob yr Scrythurau,

fel ein diogcl Gyfarwyddyd i oehelyd Poenau Uffem. Gan John
Bunyan. Newydd ei gytieithu i'r Cymraeg yn ol yr Ar^aphiad
Saesoueg tan Olygiad y Parchedig Mr. Samuel AVilson, 1737.

Caorfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan J. Ross. Pris Swllt
wedi ei rwymo, 8 goiniog hob hynny, gyd ag Elw rhesymmol i'r rhai
a bryno amryw yughyd. m,dcc,lxvi.' [12plyg: 168 tudalen.]

6. * Ocheneidiau o Uffern, wedi eu rhoddi mewn Pregeth odiir

wrth Ddammeg Difas a Lazarus. Gan ddifeuuydd Parchedig. A
Chyfieithiad J. T.

Caerlleon, ArgrafTwyd gan TIios. Huxley, yn agos i'r Eastgate,
neu Borth y Dwyruin.'

Hynod oedd i ddau waith ar * Ddammeg y Goludog a Lazarus,*
o'r un onw, gaol eu cylioeddi yn yr un Ihvyddyn, gan wahanol ar-

gratfwyr, ac eto nid yr un awduriaeth ydyut, er yr un euw.

7. * Aches Babanod yn cael ei amddifTj-n. Gan Edward
Hitch in. Cyfieithwyd o'r ail Argraffiad }ti Sacsoneg, ac a gy-

hoeddwyd gan Aolodau o Gymdoithas a gyfarfyddai yn y Shop,

Plwyf Cilmaenllwyd, yn Sir Gaerfyrddin.

Argraffwyd jTig Nghaorfyrddin gan J. Ross.*

Edward IIitciiin, A.C, a alwyd i'r weinidogaeth ym mhlith yr
Ymneillduwyr o ddouto 1713, fol eyuuorthwywr i r Parcli. R. Rowlin,
gweinidog hen gynnuUoidfa Auuibyn«)l Fotter Lane, Llundain.
Wedi hyny efe a s^inmudodd i woiuidogaetliu i Artillery Lane,
Bishopagate Street. Yn 1755, adeilad^rJ•d capol White Row, i'r
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hwn J symmudodd y gynnulleidfa, a lie y parhaodd yntau i lafurio

hyd 1774, pan y bu farw, yn 49 oed.*

8. * Drych y Cristion, neu Gadwedigol Ffydd, wedi ei Datguddio

mewn Ymddiddan, &c.

Dublin, Argrajffwyd gan S. Powell a'i Fab. MDCCLxvi.'f

9. * Adgyfodiad ein Harglwydd lesu Grist wedi ei brofi, mewn
Pregeth, a bregethwyd ar Ddydd Sul y Pasg. Gan y diweddar

Barchedig Mr. Samuel o Langar.

Argrapliwyd tros William James.'

Ni ddywedir ym mba le, er yr ymddengys mai gan S. Prys,

Mwythig, yr argraffwyd ef. Y mae rbestr o lyfrau S. Prys ar ei

ddiwedd.

10. * Mona Antiqua Pestaurata. An Arcbseological Discourse on

the Antiquities, Natural and Historical, of the Isle of Anglesey, the

Ancient Seat of the British Druids. In Two Essays. With an

Appendix, containing a Comparative Table of Primitive Words, and

the Derivatives of them in several of the Tongues of Europe ; with

Pemarks upon them. Together with Some Letters, and Three

Catalogues. By Henry Powlands, Vicar of Llanidan, in the Isle

of Anglesey. The Second Edition, J Corrected and Improved.

London : Printed for J. Knox, near Southampton-Street in the

Strand, mdcclxyi.' [4to.]

Golygydd a diwygiwr y gwaith hwn ydoedd y Dr. Henry Owen,
yr hwn a orphenodd ddwyn yr argraffiad cyntaf o'r wasg, Y mae
rhagymadrodd o'i waith yn ei ragllaenu.§

11. *Y Ffigys-bren an£&:wythlon : neu Earn a Chwymp y Proffeswr

diffrwyth. Yn dangos y Dichon Dydd Gras ddarfod arno, yn hir

cyn darfyddo ei Fywyd. Hefyd yr Arwyddion wrth ba rai y gellir

adnabod y cyfryw Ystrueiniaid marwol. Gan John Bunyan.
Newydd ei gyfieithu o Ail-Lyfr unblyg yr Awdwr, a argraphwyd yn

Lluudain, 1737, tan Olygiad y Parch. Mr. Sam. Wilson.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros y Cyhoeddwr gan J. Eoss. 1766.*

[12plyg : 84 tudalen.]

* Congregational Magazine, 1826, p. 136.

+ Owel dan y flwyddyn 1677. Cynnwysa h^vn yr holl fan lyfrau hyny,

'Carwr y Cymro,' &c., a gyUoeddwyd y Hwyddyn h6no. Cyhoedd^vyd y
gwaith y tro hwn o dan olygiad Mr. John Roberts, neu Sion Rhobert Lewys, yr

Alnianaciwr, tybygid.

t Gwelrhif3, d.f. 1723.

f Gw«lrhif9, d.f. 174S.
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12. * Anfeidrol Werthfawrof^rwydd Enaid Dyn, ac anrhaethadwy

ffolineb y dyn a fo dioful am dano : Ynjjhyd ag Annogaotli ddifrifol

i bochaduriaid i droi at Dduw, a dorbyn Jochydwriaeth i'w Heneid-

iau. Gail Evan Thomas, argraphydd.

Caerlloon, Argp-aphwyd.'

13. *Hymnau, neu Ganiadau er Mawl a Gogoniant i Dduw. Yn
cynnwys ochoneidiau, griddfauaii, ymdrochiadaii, a buddugoliacthau

y Porerinion, wrth ymdeithio tua'r bywyd. Gan John Koberts.*

14. *Ymddiddan rhwng yr lesu a'r Publican, yr hwn sydd er

addysg a chysur i'r Cristion gwan. Trydydd argraphiad.

Caerlleon.'

15. * Ilelaothrvrydd o Ras i'r Pennaf o Bechaduriaid. Sot cywir

lianes o Fywyd a Marwolaeth John Buuyan. g^'fieithiad Evan
Thomas.

Caerfyrddin, argraffvryd.'

Yr oedd hwn yn drydydd argraffiad.f

16. ' Cydymaith Diddan. Yn ddwy ran. Y rhan gyntaf sydd yn

cynnwys crynodeb o Araithyddiaeth yr hen Fmtaniaid yn mysgu

Brythonacg i'w gilydd. Yr ail ran sydd yn adrodd mewn euraid

odlau di-rif, afieithus ddifyrvN'ch Brodorion Cymry. Digon o Grwth

a Thelyn, medd yr Gyrys o lal, 1216. Gan Dafydd Jones o

Drcfriw, C. C.

Caerlleon, argraff\vyd gan Elizabeth Adams, &c.'

17. 'Myfyrdodau difrifol ar y pedwar peth diweddaf, scf, Angeu,

Barn, Nef, ac Uffern. Gran John Bunyan.

Caerfyrddin, argraffwyd.'

18. 'Esponitul byrr ar Gatecism yr Eghvys, scf iioliadau ac

Attebion ysgrj'thyrol ynghylch Eg^vyddorion a Dyledswyddau'r

Grefydd Grist'nogol. Yn bum rhan. Gan y Parchedig Mr. Griffith

Jones, gynt Person Llanddo^%Tor, yn sir Graorfyrddin. Y drydedd

iU'graflRad.J

Llundain, argraffwyd gan J. a W. Olifer, ym Martholomew Clds,

gerllaw Smithfield orllewinol.'

• HcM Almanaciwr Caergybi [Sion Rhobert Lewis].

t Gwel rhif G, d.f. 1737 ; a rhif 8, d.f. 1763.

t Gwel rhif 1, d.f. 1743 ; rhif 2, d.f. 1749 ; a hwu jina. Daeth ar^raffiad

arall allan gan un David Oliver, o Wrccsani, yn y rhan gj'utaf o'r gannf hon.

Dichon fud y D. Ohvcr h>\'nw yn deilUaw o'r Ohfcriaid, y rhai a argrafifjUMni

ago* holl weithiau efengylydd Llanddowror.
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19. 'Canwyll y Cymm, sef gwaith Mr. Rees Pricliard, gynt

Ficer Llanddyfri, j trydydd argraphiad ar ddeg.

Argrapliwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys. 1766.'

Gelwir hwn yn drydydd argraffiad ar ddeg ; ond ni chafwyd eto

ond naw o honynt, oddi eitkr y Pigion a gyhoeddwyd ddwywaith.*
Y mae iddo wyneb-ddalen Seisoneg hefyd.

20. ' Salmaii Dafydd, wedi eu cyfansoddi yn ol iaith y Testament

Newydd. A'u cymliwyso i stat ac Addoliad Crist'nogol. Tn
Saesneg gan I. Watts, D.D. Ac a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan

D. Jones o Lanwrda, gynt o Gayo. Yr ail argraphiad,t gyda

diwygiad o lawer o feiau. At ba un y chwanegwyd 12 o Salman

newyddion.

Llanymddyfri, argrapliwyd gan E-ys Tomas. mdcclxvi.'

21. ^ 'Amddiffyniad i Lyfr cyntaf Mr. Thomas ar Arddodiad

Dwylaw.'J

22. ' Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn pertbynn.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan J. Ross, yn Heol Awst, 1766.*

23. 'Y Catecism Byrraf. A gyflwynwyd gan y Gymanfa o

Difynyddion, yn Westminster, i'r ddan d^ o Barliament, a chwedi ei

gymmeradwyo gantbynt. Yn cynnwys Egwyddorion y Grefydd Grist'-

nogol, yngbyd a Pbrofiadau Ysgrytbyrol.

Caerfyrddin, Argrapliwyd, ac ar wertb gan J. Ross, yn Heol Awst.
1766. [Pris Dwy Geiniog, nen 2s. 6d. y Cant.]

'

Y mae i'r Uyfryn bwnragymadrodd belaetb a cbywrain, yn gwTtb-
wynebu golygiadau Sandeman a Popkin (yng Ngbymi-u), wedi ei

arwyddo ' John Griffith, Fant Saeson, Mai 12. 1766.'

24. ' Hanes Llwyddiant yr Efengyl, a rhyfeddol waith Duw ar

Eneidiau pobl yn North America ; mewn Llythyr oddiwrth y Parch-

edig Mr. Briel o East Hampton, at y Parchedig Mr. Barton. At yr

hyn y chwanegwyd Can am Werthfawrogrwydd y Bibl. Gan
William Williams.

Caerfyrddin, argrapbwyd tros yr awdwr, gan J. Ross. 1766.'

* Owe! rhif 1, d.f. 1646 ; rhif 2, d.f. 1G70 ; rhif 6, d.f. 1672 ; rhif 1, d.f.

1081 ; ihlf 12, d.f. 1714 ; rliif 1, d.f. 1721 ; rhif 6, d.f. 1727 ; rhif 14, d.f. 1740 ;

a hwu yiua.

+ Gwel rhif 2, d.f. 1753.

t Gwel rhif 9, d.f. 1764 ; a rhif 12 a 14, d.f. 1765.
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25. * Rhwymyii IVrffcitlirwydd, nou Frawdgarwch Parlians

;

Wedi cael ei tlrin yn ffyddlon ^nin Timothy Thomas, Gweiuidogyr

Efengyl yn Aberduar, swydd Oaerfyrddiu, Awdwr y " Wisg Wen."

Caerfyrddin, Argraphwyd tros yr Awd^vr gan J. Boss. 1766.*

Cynnwysa y llyfr hwn 112 o dndalenan.

2G. 'Gwacdd yug Nghymini yn wynch pob Cydwvl)"!. Gau

Morgan Lloyd o Wynedd. At yr hyn y rhagch\\;iiK-:;\\yd ei

Lytliyr i'r Cymru cariatlus. Ynghyd a Hanes ei Fywyd ysbrydol a

ysgrifenwyd gauddo ci hun.

Caorfyrddin, ar£^ph^^7d ^an J. Ross, jn Heel Awst. 176^.

[Pris dwy geiniog.]
'

Ymddensrys fod hvm. yn bedwerydd ar<;raffiad.* Golyf^^iui yr

argiiifliad hwn ydoedd y Pai'ch T. Williams, Mynydd Bach.f

27. * Y Cristion mown Gwirionedd. Wedi ei osod allan mewn
Llythyr oddiwrth Gaiffer at Aly-ben-hayton. Yr hyn a wyddom yr

ydym yn ei lefaru. Wedi ei gj^eithu allan o'r Saesoneg.

Cjierfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst. 1766.' 24
tudalen 12plyg.

28. % ' Interesting Family Papers printed for Lady Mary Herbert

and Arthur Lord Herbert, of Chirbury (Earl Powis) concerning tho

disposal of the Family Estates at Oswestry, Salop, and in Mont-

gomery, Radnor, and Carmarthen.'

Y mao iddo attodiadan, yn rhoddi tystiolaethau y tystion. Ar-

graffwyd yn anghyhoedd, i ddybenion cyfreithiol, 1766.

29. * Private Act of Parliament introduced and passed to enable

Thos. Kymmer to make a Canal from Little Gwendi*aeth River, near

the Town of Kidwelly, to-the Great Forest and Pwll Llygod.

Carmarthen 1766.'

30. 'Particulars of the Manor of Dolgelley, with the Freehold

Estates of Hugh Vauglian, Esq., tho Seat called Hengwrt. 1766.'

Gwnaed y ' Particulars ' pan oedd yr etifeddiaeth ar werth y
flwyddyu uchod.

31. % * An Essay on the 34 Coins of Cunobelin [Cynfelyn] King

of Britain, A.D. 15. Wlierein this noblo set of Coins is cl:i
'

'

appropriated to our British King upon rational grounds. i

are illusti-ated, in a short commentary, By Samuel Pegge, A.M.
1760.' V

• Gwel rhif 10, d.f. 1653 ; rhif 1, d.f. 1739 ; rhif 1, d.f. 1750 ; a h^ra ymM,

+ Gwel rhif 3, d.f. 1724 ; a rhif 6, d.f. 1727.



494 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1767

[Bu y Dr. Samuel Peoge yn ymohebu twysged k Lewis Morys mewn per-
thynas i hynafiaethau Prydeinig, ac y mae amryw o lythyrau Lewis Morys ato
ef wedi ei hargraffu yn y gyfrol gyntaf o'r Cambrian Begister. Ganwyd ef yn
Chesterffield yn 1704, a gorphenodd ei addysgiaeth yng Ngholeg St. loan,
Caergrawnt. Yn 1731 cytlwynwyd ef i fywoliaeth Godmersham, yng Nghaint,
ac yn 1751 i Wliittington, yn swydd Stafford. Ei brif weithiau, heb law yr un
a grybwyllir yma, ydyw, ' Dissertations on Anglo-Saxon Remains ;' ' The Life
of Robert Grossetete, Bishop of Lincoln ;' ac ' Anonymiana.' Bu farw yn 1796.
Mab iddo ef oedd Samuel Pegge, awdwr y ' Cunialia,' ac 'Anecdotes of the
English Language,' yr hwn a fu farw yn 1800; ac wyr iddo ydoedd Syr
Christopher Pegge, D.M., Cadeirdraw Meddyginiaeth ym Mhrifysgol Rhyd-
ychain, yr hwn a fu farw yn 1825.]

1767.

1. ' Crocodil Afon yr Aipht, Wedi ei weled ar fynydd Seion, sef

Cenfigen wedi ei olrhain trwy'r Byd a'r Eglwys. Gan W. Williams.

Caerfyrddin, argraphwyd dros yr awdwr gan J. Ross. 1767.'

2. ' Yr Aberth Cymmeradwy : neu, Ragoriaetli Calon DdrylHog.

Yn dangos Natnr, Arwyddion, ac Effeithiau priodol Ysbryd UryU-

iedig. Gan y Gwas enwog hwnw o eiddo Crist Mr. John Bnnyan.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan J. E-oss, yn Heol Awst. mdcclxyii.

[Pris cliwe' clieiniog.] ' 100 tudalen 12plyg.

3. * Atteb i Lyfr Mr. Edward Hitchin, a elwir, Acbos Babanod

yn cael ei ddadleu, ei eglurban, a'i amddifiyn, &c. Gan y diweddar

Barchedig Mr. Samuel Ewer, o Hamstead, ger llaw Llnndain.

Wedi ei gyfieithu gan Josnali Thomas.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol Awst, 1767.

[Pris swUt.] '* 268 tndalen 12plyg.

• 4. ' Hymnan ; nen Guniadan, er Mawl a Gogoniant i Ddnw. Yn
cynnwys Ocheneidian, Gryddfanan, Ymdrechiadan, a Byddygoliaeth-

au, y Pererinion ; wrth ymdeithio tn'r Bywyd. Gan John Roberts.

f

Caerlleon : argraphwyd gan J. Harvie. m,dcc,lxvii.'

5. ' Tyred a Chroesaw at lesn Grist. Sef Ymddiddan rhwng yr

lesu a'r Publican. Yr hyn sydd er addysg a cliysur i'r Cristion

gwan.J Y trydydd argraphiad.

Caerlluon : Argraphwyd gan loan Harfie, tros Peter Morris. 1767.'

6. % ' Annogaeth i Bobl leuangc cyn dyfod i'w Conffirmio. Gan

y Gymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol. Pris 2d.'

* Gwel rhif 7, d.f. 1766. Darfu i Mr. Thomas, heb law cyfieithu, chwanegu
hefyd rywfaint ato.

—

llanes y JJedyddwyr, gan J. Thomas, t. 409.

t Sef Sion Rhobert Lewis, Almanaciwr Caergybi; gM'el rhif 12, d.f. 1760.

::: Gwel rhif 14, d.f. 1766.
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7. * Helaethrwydd o Ra«, i'r Pennaf o Becliadnriaid. Sef Cywyr

Haiies o Fywyd a Marwolaeth loan Buniaii : neu Fy"* Ddatcuddiad

llugorol Urugaredd Duw iddo ef, yij enwedigol, yn ei gymeryd 6f

o'r dommen, a'i ddychwelyd i Fffdd ei Fendigedig Fab, lesu GrUt.

Lie danghosir hefyd yn neillduol, pa Ohvg ar, a pha Ofid am Bechod

a gafodd ; hefyd, pa amrywiol Brotedigsiethau a'i cyfarfu, a pha fodd

y dygodd Duw ef trwyddynt oil. Wedi ei gyfieithu o newydd gan

1 fan Tomas, Argniphydd.

Caerlleon : argraplnvyd gan loan Harfie, tros Bedr Moms o Lan-
rwst. 1767. Prifiswllt.' [16plyg.]

Y mae yn ei ragflaenu lytliyr o eiddo * Ifan Thomas ' at y dar-

llenydd. Y mae yn llyfr bycluui tlws o 162 tudalen IHplyg. Ym-
ddeiiiifys fod Invn yn bedwarydd argraffiad o bono.* Argmffwyd ef

hefyd gan T. Williams, yn Nolgellau, yn 1803.

8. * Rhyfeddod y Rhyfeddodan, neu y Gair a ^vnaethpwyd yn Gnawd.

Wedi ei osod allan me^vn Can Dduwiol. Gan William Robert.

Aelod o'rEglwys sy'n ymgynnull gerllaw y Felin, ymhhvyf Llanelli,

yn sir Gaerf^-rddin.

Llanymddyfri : argrapbwyd gan Rees Thomas. 1767.*

1). ' Remains of Japhet : being Historical Enquiries into the

Affinity and Origin of the European Languages. By James
Parsons, M.D. Member of the College of Physicians, and Fellow of

the Royal and Antiquary Societies of London.

London : printed for the Author. m,dcc,lxvii.'

[James Parsons, meddyg enwog ac ysgrifenydd cyfrifol, a anw\'d yn Barn-
stapl, Dyfuaint, yn y tl. 1705, ac a fu farw yn 1770. Y mae inedclyginiaeth,
difyniauth, hancs anianol, a hynatiaethau yn ddyledus i'w fedr a'i tldiwyd-
rwydd am ddarganfod Jlawer o >\'irioueddau pwyaig yn dwyu cyssylltiad &
liwynt, Cynnwys y gwaith hwn o'r eiddo dros beilwar cant a banner o dudal-
enau 4plyg ; ac yin mnlith pethau ereill y niaeynddo DaHen o EiriauGwyddel-
ega Chymraeg, He y dangosir cu jHirthynaa Xu gilydd, er bod cryn wabaniaeth
rnyngddynt o ran ymddangoaiad.J

10. * Agoriad i Athrawiaeth y Ddau Gyfammod, dan yr enwau
Deddf a Gras ;

yn dangos Natur pob un o honynt, pa beth ydynt fel

J^
mfient yn ddau Gyfammod : Hefyd, p^^'y, a pha beth yw Cyflvrau

y rhai sydd dan \x>h un o honynt, &c. Gun y gwas enwog hwnw o

eiddo Crist Mr. John Bunyan.

Caerf}Tddin : Argrnphwyd gnn J. Ross, yn Heol Awst. 1767.
[Pris swllt.] ' [Uphg : 242 tmUilen.]

Dpvedir i Edward Parry, o'r Bryn Bygad, yn sir Ddinbych,

• Gwel rhif 6, d.f. 1737 ; rhif 8, d.f. 1763 ; rhif 15, d.f. 1766 ; a hwn yma.
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'gyfieitliuy ' Traethawd ar y Ddan Gyfammod,' trwy gynnorthwy
Dafydd James, atliraw ysgol yn Llansannan, un o atkrawon YBgolion
Symmudol Mr. Jones, Llanddowror, mae yn debyg.*

11. ' Myfyrdodau Difrifol ar y Pedwaii'^Petli diweddaf : sef Angau,

Barn, Nef, ac UjOfern. Gan y Gwas enwog hwnw o eiddo Crist Mr.

John Banyan.

Caerfyrddin: Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst. m,dcc,lxvIi.

[Pris tair Ceiniog.]
'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.f . <

12. ' Barnedigaetliau ofnadwy Duw ar Blarit Crenlawn, drwg ac

anufudd i'w Rhieni. Wedi ei gyfieitliu i'r Cymry. Gan Ifan

Thomas. ^.•=^#/-

Caerfyrddin: Argraphwyd gan"^. Sioss, tros Lewis Jones. 1767.'

13. ' Rhybndd teg mewn pryd da-; .sef Dadlan Pechaduriaid gwedi

en gostegu trwy fuddugolikethau y gwirionedd.,^-^ewn Ymddiddan-

ion rhwng Gweinidog o Eghvys Loegr, ag amryw Bechaduriaid, sef

Meddwyn, TafarnA^'r, BragVr, Coegddigrifwr, CerddjWr, Dawnsiwr,

Ty«gwr, Cel^'yddAvr,- a'i" Twyllwr. Gan Rhys Rhydderch.'J

Caerlleon : argrafiwyd gan Joan Harfie, tros B. Morris. 1767.'

14. ' Gweledigaethk,n y Bardd Cwsg. Yn cynnwys, i. Gweledig-

aeth Cwrs y Byd. ii. Gweledigaeth Angeu. iii. Gweledigaeth

IJffern. Y Rhan Gyntaf

Caerfyrddin : Ai^graJBTwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst. m. i
' '

^^
>

."

Yr oedd hwn y trydydd argi'affiad;§ [12plyg.]

[Y pedwerydd argraffiad ydyw hwn. Ymddangosodd yr argraffiadau ereill yn
1703, 1755, a 1750. Ar ol yr amseriad, chwauegir :

—
' Lie y gellir cael y Llyfraii

rhagorol hyn sydd yu canlyn,

Agoriad i Athrawiaeth y ddaiT^ryfammod, dan yt Enw Deddf a Goufc^' Pris

Swiit. -Sr^^*
< II. Myfyrdodau ar y PedWar Peth diwedda^ : aef, Anrrc;!, T3^i^i ?Kcf, ac

'Uffem, ar Fesur Cerdd. Pris 3c.

iiT. Yr Aberth Cyinmeradwy : Neii, Uul i

dangos Xatiir, Arwyddion, ac Eifeitliiau priodoi \ si>iyii (iiyini(U^'.
^ A'J'^-^

•><-'•

Y tri uchod gan Air. John Bunyan. - '
'f

IV. Gogonediius ddirgelwch Trugaredd Duw ; neii werthfawr Feddyginiaeth
i Eneidiau lluddcdig, &,c. Pris 9c. Gan Mr. Jolin Bisco.

V. Grist ym Mrcichiau'r Oredadyn, gan Mr. Ebenoo/tr Er.sk iuc : A Daill

Ffydd ar Air a Cliyfammod Duw, gan Mr. Ralph i:

VI. Gwaedd yng Nghymru, gan Mor. Lloyd, Pi.

VII. Catecisra ])yrraf y (Jymmanfa, Pris 2g.' " .

Hyna oil, air a llythyren, yng nghysswllt ag argraileb y rhagddai||^|J

* Golcnad Cymru.

+ awelrhif 17, d.f. 17CG.

X Cwol rhif G, d.f. 1714.

g Gwol rhif C, d.f. 1703 ; rhif C, d.f. 172i>
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15. 'Lljfr E( : ncu'r Pregethwr, Wodi ei gyfknBoddi ar

fesur Cjwydd. <- sard Evan, o ALt-rdar a Lewis Ilopkin,

<) LynfigwTf yn Sir Forganwg.

Bristol : Argraphwyd gan S. Farley. 17G/.'

Y mae llythyr *At y Darllenydd' iddo gan y Parch. Edward
Evan,* yr hwu a ddywed :

—

'Dygwyddodd i wr lenangc o Sir Aberteifi a'i enw Dafydd
Thomas, ddyfod i wared i Forganwf^o ddeutu'r FU^yddyn 1727. Un
ydoedd o borchen cynheddlau naturiol cryfion ; a chwedi cael cyfran
weddol o fawnteision gwybodaeth. Efe a dderbyniwyd yn Aelod i

GynnuUeidfaV Parchcdi<;j Rliys Prys, 'or Ty'n Tonn.f Yr oedd
ganddo Dalent o Awen, a rhwyddineb ymraadrodd. Efe a ymosod-

3^ilodd i ddysgn Rheolau Grammadeg o iawu ysgrifeiiyddiaeth o ddeutn'r
Fhvyddyn, 1730: ac a ddaeth yn gryn gyfarwydd a dych'mygfAwr
mewii Barddoniaeth Gymreig—Efe a briododd ; end ni chafodd ef

nemmor o hyfrydwch oddiwrth y cyflwr hyny Ei ddyddiau diweddaf
a dreuliodd gyda Dafydd Martin yn Ystrad Tyfodwg. Efe a or-

phennodd ei yrfa yn y Flwyddyn, 1735 ; ac wrth chwilio ac edrych
ar ei yscrifeniadau ef, mi gefais y Bennod gyntaf o Lyfr y Pregethwr,
wedi ei chyfansoddi ar fesnr cywydd

;
yr hyn a'm c^-nhyrfodd i ofyn

cynnorthwy, Lewys Hopkin, i orphen a chyflawnu Bwriad, yr hwn
oedd wedi ei attal gan fiirwolaeth.*

Gwelir fod y llyfr bychan tlws hwn, yr hwn a gynnwys 50 o dn-
dalenau 32plyg, yn waith tri awdwr. Y bennod i. gan y D. Thomas
uchod

;
pen. ii. v. vii. ix. a xi. gan Mr. E. Evan ; a'r pen. iii. iv. vi.

viii. X. xii. ac 'Englynion at y Cymiy,' gan
Lewis neu LE^vys Hopkix, yr hwn oedd frodor o Hendref Ifan

Goch, ym mhlwyf Glynogwr, yn sir Forganwg. Cyhoeddwyd llyfr

o'i weithiau a adawodd ar ei ol, yn cynnwys ei weithian ef, a lluaws
o weithiau rhai ereill o feirdd y Deheudir, oV enw F<'l (Id fod. ean
John Miles, o Bencoed, Llanilid, Morganwg.

\C. * Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr amryw
Eghvysi ; i ba rai y maent yn perthynn.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Ross, yn Heol Awst. 1767.'

17. 'Cyfiawnhad Pechadur, Neu fod yr Etholedigion wedi eu

Cyfiawnhan, a'n rhyddhau oddiwrth gosp pechod trwy Grist : Pan
ddygodd Gospedigaeth ein Hoddwch ni ar y Pren, <fec. Gan
Samuel Richardson.

Llanymddyfri : Argraphwyd gan Rhys ap Tomas. 1767.*

• GwelrhifS, d.f. 1767.

t Rhys Prys, neu Rces Price, ydoedd weinidog y crynnnlleidfa o Ymneilldn.
wyr Presbytoraidd yx\ Ty'n Ton, gcr Pen y Bont

"

>ti sir Forcanwg,
brawd y Parch, Samuel Price, a thad i Thoiuaa I i idjun. Cafodd ei
ddyageidiaoth yn Attercliff, sir Tore, o dan Mr. Jui.iv. .--v.-.uiAeth a bregethir
yu awr yno.

—

Yagr^/au yn Llyfrfa y Dr. Willianaa, yn Llundain.

61
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18. 'Pumtlieng Araith ar Amryw Destynau a Osodwjd allan

mewn Cymdeithas gyhoedd wrth Arwydd-arf y Frenliines, jn Heol

J Forth new^dd, yn Llnndain. Gan J. Wetlierall. Wedi ei

Gyfiaetliu er Lies i'r Cymru : Gan y Parchedig Mr. D. Rowland;
Gweinidog yr Efengyl yn Llangeitho.

Argraphwyd yng Nghaerfyrddin, gan Rhys Tomas yn Heol Awst.
1767.'*

19. ' An Experimental and Practical Enquiry into the Ophthalmic,

Antiscrophulous, and Nervous Properties of the Mineral Waters of

Llangybi, in Carnarvonshire. To which is annexed, An Essay on

the Prize Question, proposed by the Royal Academy of Bourdeaux,

for the year 1767, on the Subject of Analizing Mineral Waters. By
Diederick Wessel Linden, M.D.

London : Printed by J. Everingham ; and sold by C. Morgan, under
the Piazza, Covent-garden ; W. Williams, Bookseller, in Shrewsbury

;

J. Bulkeley, Bookseller, in Chester ; P. Titley, Apothecary, in Llan-

rwst ; H. Jones, Mercer, in Carnarvon ; and R. Griffith, Merer, in

Pwllhely, 1767. [Price Two ShiUings.]
'

Cyflwynir y gwaith i * William Price, Esq ; of Rhiwlas in Merion-

ethshire, Fellow of the Royal and Antiquarian Societies ;' a thanys-

grifir y llythyr cyflwyniadol fel hyn :
—

' D. W. Linden. April 20.

1767. Llangybi,'—Cynnwys y rhan o'r gwaith sydd yn dwyn cyssyllt-

iad a Ffynnon Llangybi 66 o dudalenau. Y mae y llyfr a'r fiynnon

a ddarlunir ynddo, yn teilyngu llawer mwy o sylw nag y mae yr olaf

wedi ei gael er ys oesoedd. Bernir fod rhinweddau y ffynnon yn gyfartal

i rinweddau ffynnonau Maesyfed a Brycheiniog ; a phe na buasai

wedi bod mor anffodus a tharddu yng Nghymru, diammheu y buasai ei

xhagoroldeb heddyw yn hysbys i'r rhan fwyafo wledydd Ewrop.f

20. % *Taith y Pererin, gan John Bunyan. Yr ail Ran.
Gyfieithiad John Edwards o Glynn Ceiriog.

Mwythig.*

21. ' Golwg ar Ddull y Byd hwn yn myned heibio, a Thragwydd-

oldeb o Happusrwydd yn nessau, i holl Waredigion Seion; sef,

Perffaith Ryddhad i'r Carcharorion gobeitliiol ; neu ddedwydd

Fynediad Priodas-ferch yr Oen i Dragwyddol Deyrnas ei Harglwydd

a'i Hachubwr Jesu Grist.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros yr Awdwr gan J. Ross. 1767.

[Pris Dwy Geiniog.]
'

Cynnwysa 36 tadalen 24plyg. Nid oes enw awdwr ar yr wyneb-

• [Onid oedd Ilhvs Tomas wedi ymadael o Gaorf^rddin cyn y flwyddyu hon,

AC ymsefydlu yn Llanymddyfri ?J

t Ysgr\fy Parch. D. S. Evana.
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ddalon, eithr yn gyssylltiol i'r hymn ddiweddaf dywedir :
—

* Hyn yn

fyr (ac fe allaiV diweddaf) oddiwrth eich cyd-bererin i'r byd arall,

Morgan Rhys.*

22. * Considerations on tho Illegality of Presenting Such as ar6

V led with the Welsh or British Lang^ge to Ecclesiastical

I ; III those Parts of Wales where that Language is in general

Use and Understood. By a Gentleman of Wales.

London : Printed for W. Han-is, N'* 70, tho North side of St.

Paul's Chureh-yard ; And sold by H. Jones, at Caereinion, North
Wales. MDCCLXVii.' [8vo.]

Y mae nodyn mcwn llawysi^rif yn yr un a wclais yn dywedyd mai
yr awdwr ytloedd *John Jones, M.A. Fellow of Queen's College,

Khydychain.'*

23. *Traethawd ar Fywyd Ffydd, Gan W. Romaine, M.A.

Periglor y Fonach ddu (Black Fryars,) a Lecturer St. Dunstan's, yn

Llundain. A Gyfieithwyd gan Joan Tomas, trwy ganiatad yr

Awdwr.

Liverpool : Argraph^vyd yn Heol y Morfa, M,DCC,LXVII.*

24. ['Anfeidrol werthfawrogrydd Enaid Dyn, ac Anrhaethadwy

Ffolineb y Dyn a f'o Di-ofal am dano. Ynghyd ag Annogaeth

Ddifrifol i Bechaduriaid droi at Dduw, a derbyn lechydwriaeth yw
Heneidiau. Gan I fan Tomas, Argraffydd.

Caerlluon r-Ai^i-aphwyd gan loan Harfie, yn Heol porth y Gog-
ledd. 1767.' 12plyg : 16 tudalen.

Yr wj'f yn tybied mai yr un yw y llyfr hvm X rhif 12, d.f. 1766, ac nad ym-
«l.i iios.mUI un argrafliad o bono y flwyddyn h6no. Y^mae y flwyddj-n 176*7 ar
argi;iiicb hwn.]

25. * Meddyhau Presennol Mr. Samuel Pike, ar Qatecism byrraf j
Gyramanfa, mewn Llythyr at Gyfaill, ag y bu Rhagymadrodd Mr.

John Grillith -at ei Argmphiad Newydd o'r Catecism hwnnw, yn
achlysur o honno. Wedi ei gyhoeddi yn Gymraeg, gan John
Popkin.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross yn Heol-Awsi. 1767.'

26. ' Dihuniad Cysgadur. Sef, Y Bardd Cwsg, yr ail rhann Yn
dangos mewn Breuddwyd Gweledigaeth Ryfeddol y Bardd Cwsg;
A'r ymddiddan a fu rhyngddo e^o a Chydwybod, Ffydd, Gobaith,

Cariad, Gwirionedd, G^styngeiddrwydd, Gonestrwydd, Sobrwydd,

Haehoni, Cywirdeb, Gwirionedd, Ac. Ynghylch Llygredd y Byd,

* [Am rai tyM.iu o barthcd i nwilwT y lljfr hwn, gwclor y Brython, iii. 370,
433 , a chymbarer rhif 23, d.f. 1768.]
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ynghyd ag ycliydig Annogaeth yn erbyn Swyngyfaredd, Dewiniaeth,

a'r Cjffelyb.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys, tros Dafydd
Gryffydd, 1767.'

Ail argraffiad, gwel rliif 3, d.f. 1723-4.

27. ^ [' Jechydwriaetli wrtli y Drws : neu Groch lef o'r Nefar
Bechaduriaid diadgenedledig ar y Ddaear, &c. At ba nn y cbwaneg-
wyd Hymn-Gynglior, ai* Col. iii. 2, gyda Phregeth fer ar Dad. iii. 20.

Argraphwyd yn y Mwytbig gan Stafford Prys, tros Hugb Evans.'

Wyth tudalen ydyw, ac y mae yr englyn canlynol ar yr wyneb-ddalen :

—

* Prynwcli, darllenwch, boed ll§s—o'r llyfr,

Mae'r llafur yn gynhes ;

Hyd fy eitbaf cyfieithes,

Yn y geiriau gorau ge's.**]

1768.

1. * Cyfarwyddyd i "Weddio, (A Drefnwyd i Esgobaetb Baddon).

Gan y Gwir Barcbedig Dad yn Nuw Thomas Kenn.

Llnndain : Argraphwyd gan J. a "W. Olfir, ym Martholomey-C16s

;

ger Haw Smithfield Gorllewinol. mdcclviii.'

Cyhoeddwyd hwn ar draul y ' Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth
Gristionogol ;' a gwerthid ef am 5c. i'r aelodan. Yr awdwr,

—

Thomas Ken neu Kenn, a anwyd yn Berkhamstead, yn sir Hert-

fford, yn 1637. Daeth yn gapelwr i Siarl ii ; ac wedi hyny yn esgob

Bath a Wells. Gwrthwynebodd lago ii. i ddwyn Pabyddiaeth i

mewn i'r deyrnas ; ac yr oedd yn un o'r saith esgob a garcharwyd yn
y Twr, am wrthwynebn y teyrn hwnw. Yr oedd yn awdwr pregeth-

an, prydyddiaeth, &c., y rhai a gyhoeddwyd gan ei nai, gyda'i banes,

yn 4 cyfrol. Bu farw 1711, yn 74 oed.f

2. ^ * Trefn am Dduwioldeb ar Ddydd yr Arglwydd, cymmwys-

edig i'r rhai gwaelaf eu deall. Gan Wm. Asheton, D.D. Person

Beckenham, yn-nghent, a gyfieithwyd gan R. Lloyd, Person

Hurnant.

Argraphwyd yn y Mwythig.'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad, tybygid,! ym mhen deng
mlynedd a thrigain ar ol yr arp^raffiad cyntaf. Cafodd yr awdwr,

—

William Ashton, ei ddysgeidiaeth yng Ngholcg Brasenosc, Rhyd-
yehain, lie y cyrhaeddodd ei B.C. ar Ebrill 11, 1662. § Am y cyf-

ieithydd,
* Llythyr Mr. Morris Davies.

i* Maunder's Biographical Treasury.

X Gwelrhif 4, d.f. 1698.

S Wood'8 Athen. Oxon. vol. ii. pp. 215-823.
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R. Lloyd, A.G., ni»i ocs Iiutjcs ar pad. Nid oes beddfa<»n iddo yn
Hirnant, ac ni wyddys jki uu ai yno, ai yn rhyw le arall y claddwyd ef

;

ac nid oes dim son am dano yn y Cofly fr Eglwysig amgcu nag a ganlyn :—
* 1730. A memorable year, wherein I am oppressed and injured by

certain persons, whom 1 freely forgive. However I made of thia

Parish this y' 4 Score pounds. All Glory to God alone. R. Lloyd.**

Ymddengys iddo gael y lie h>vn gan yr Lsgob Wynn, yn 1717, ac ei

fod yn dra hen pan ysgrifenodd yr uchod, ac ei fod hefyd yn berson

Eghvys Fach Glan Conwy.

f

3. ' Oes Lyfr. Yn dair rhan. Yn cynnwys i. Cof Lyfr ysgrythyr-

ol. ii. Am Frenhinoedd y Bmtaniaid, a Thywysogion Cymm. iii.

Am Frenhinoedd a Brenhinesau Lloegr er y Concwest, i deyrnasiad

Sior iii. Yn rhoddi hanes am y pethau m^vyaf rhyfeddol a ddigwydd-

odd yn eu Teyrnasiad hwynt; sef Rhyfeloedd, Pla, a Heintian,

Daear-grynfeydd, Mellt a Tharannau dychrynllyd, Llifogydd mawr-

ion. Tan yn anrheithio Trefydd ac Eglwysydd, ac amryw Bethau

eraill, na buont yn argraphedig o'r blaen yn Gymraeg. Gwedi eu

casglu allan o'r Awdwyr goreu 4 ysgrifenasant ar y Testynau hynny,

Gan Thomas Williams.

Argraphwyd gan J. Ross, yng-Nghaerfyrddin. mdcclxviii. [Pri«

chwe' cheiniog.]
'

Ail argraffiad ydoedd hwn.J Y mae y rhagymadrodd wedi ei

amseni, ' O'm llyfrgell ar y Mynydd bach, yn Lhindeilo fawr, Awst
18. 1768.'

4. * Y Credadyn Bucheddol : Neu Fannan Credo'r Apostolion.

Wedi eu gosod allan yn gymmwys i hyweddu pob Dyn i Fuchedd

Dduwiol a Christianogol. Yn Ddwy Ran. A ysgrifenwyd yn Siis-

neg, Gan y Parchedig Mr John Kettlewell, Ficar Coles-Hill, yn

Sir-Warwic, yughylch y Fhvyddyn 1G89. Ac a gyfieithiwyd o'r

trydydd Argraphiad Seisnig, Gan Risiart ap Robert, Athraw
Ysgol Llanrhaiadr yng Ngliinmerch, yn Sir Ddinbych, yn y Flwydd-

yn 17G3.

Llundain ; Argraphwyd gan Sion a WQiam Olifer, yn Bartholomew-
Close. MDCCLXVIII.* [8plyg: 394+20 = 414 tudalen.

J

John Kettlewell a anwyd yn North Allerton, sir lore, -^ia^^•rtll

10, 1(553. Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn ysgol rad y drc*f bono,
a'i anfon i Rydychain yn It}70, pan yn 17oed. Cafodd gyn *h
yng Ngholeg Lincoln, a cliapeliaeth larlles Bedfford ; acy; in

yn 29 oed, cafodd ticcriaeth Coleshill, yn sir Warwig. Pan ddaeth

* Llythyr y Parch. T. Rowland, Person Pennuit MttUag«U.

t Edwards's WiUia't St. Ampk,

X Gw«l rhif 4, d.f. 1724.
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William lil. i'r orsedd, efe a wrthododd gymmeryd llw o ymostyng-
iad iddo ef a Mari, am yr hjn j cymmerwyd ei fywoliaeth oddi amo,
pryd J daeth i Lundain, ac yr ymgymmerodd a llenoriaeth. Yr oedd
yn lacobydd diysgog. Bu Nelson yn llawer o gymhorth iddo yn ei

adfyd, yr hwn oedd yntau yn lacobydd ; ond, fel gwrthddrych ein

Bylw, yn ddyn da, a diarebol o liaelionus.* Casglwyd ac argraffwyd
ei waith yn 1718, yn 4 cyfrol unplyg. Bu farw Ebrill 15, 1695, yn
42 oed.t

[Y mae * Y Credadyn Bucheddol ' yn well ac yn gywirach gwaith na'r rhan
amlaf o lyfrau yr oes yr ymddangosodd ynddi. Cydnebydd y cyfieithydd ei

rwymedigaethau am gynnortliwyon yn ei orch\\^l i'r Parch. W. Wynn, leuau
Brydydd Hir, a Rliisiart Morys, yr hwn a'igolygodd trwy y wasg. Dywed y
Prydydd Hir, mewn llythyr at Risiart Morys, dyddiedig Meh. 28, 1767, iddo
ef gymmeryd cryn drafferth gyda'r cyfieithiad, a chyfnewid a diwygio cryn
lawer arno, er nad oedd yn y diwedd yn gwbl wrth ei fodd.]

5. ^ ' Catechism o'r Ysgrytbyr, yn nhrefn Gwyr y Gymmanfa, a

'sgrifenwyd gan y Parcli. Mathew Henry. Yn Gymraegi ddangos

i'r Cymro nn-jaith, i. Y Pethan a ddylau efe gredn. ii. Y dyled-

swyddan a ddylan ei cyflawni tnag at Dduw a dynion. iii. Y
Cyfryngan nen'r moddion a ddylau efe eu Harfer. vi. Y Pethau a

ddylai efe ei Gofyn gan Dduw mewn Gweddi, a byny allan o air

Duw ei bun. Wedi ei Gyfieithu gan lago ab Dewi.

Yr ail argrapbiad. Yng-ngbaerfyrddin.'

Yr oedd hwn mewn gwirionedd yn bedwerydd argraffiad, tybygid,

ac yn drydydd o gyfieithiad lago ab Dewi.;|:

6. * Taitb y Pererin tan E/itb Breuddwyd.

A Gwir Freuddwyd Ysprydol,

Nid Rbitb ond Sylweddol.

Yn yr hwn y dangosir, Cycbwyniad Uaweroedd ar Bererindod allan

o Ddyffryn y Distryw tua Mynydd Sion, ond o'cli eu maent yn y
Nos yn gwrtbgilio'n finteoedd i'w ben gartref, Etto fe gafodd rbai

nertb i fyned yn eu blaen, ac a gyraeddasant ben eu Taitb, a bynny

gyda llawer Dramgwyddiadau ar byd y fFordd. Y Drydedd Rann.

O Waitb Jobn Bunyan. A Gyiieitbwyd gan John Edwards,

yng Nglynn Ceiriog, allan or 27 yn Saesonaeg.

Caerlleon : Argrapbwyd gan Joan Harfie, tros Ddafydd Llwyd, o'r

Bala. 1768.'

Dyma drydydd argraffiad, a cbyfieitbiad newydd.§ Y cyfieithydd,

• Gwel rhif 6, d.f. 1711 ; a rhif 4, d.f. 1712.

+ W. Jones's Christian liiorjraphy ; Wood's Athen. Oxon. vol. ii. pp. 867, 868.

t Gwel rhif 2, d.f. 1708 ; rhif 5, d.f. 1717 ; rhif 7, d.f. 1743 ; a hwn yma.

{ Gwel rhif 2, d.f. 1688 ; rhif 1, d.f. 1699 ; a hwn yma.
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Joiiy Edwards, ncu ffl ci lljscnwid, * Sion y Potiau,* aanwjd tua'r

flwytld}-!! 1700, yiig Nglyii Ccirio*^, yn sir DJiubych. Gweydd
ydoedd wrth ei alwedigaeth, ac am hyny a ehvid gun yr hen bobi,
' Sion y Gweydd.' Yr ocdd ei drij^fa uwch law e^^lwys Llan Sanfc

Ffniid Glyn Ceiriog, lie cryiu), a'r gerddi wedi eu hamjrylcliu a choed
bocs, ac ywen wedi ei tlirwsio i lun ceiliog y coed, ac adarwr yn yr*

ywen arall yn cyfeirio dry 11 at y ceiliog. Dywedir iddo adael ei

dt'ulu, a bod saith mlynedd yng ngwasanaeth llyfrwerthwr yn Lltm-
dain, ac felly y cyrhaeddodd yr ychydig ddysg a gwybodaeth oedd
ganddo yn fwy na'r cyflVedin. Y pryd hyn canodd Jonathan
Hughes iddo broest, a'r llinellau hyn ynddo,

—

* Brawd doeth fardd, bryd doi i'th fwth ?

Briw ydyw i'th fun briodi'th fath.'

Yr oedd yn brydydd lie dda, ac yn deall y mesnrau caethion yn
weddol, fel y profa ei Awdl i Eglwys Llangollen. Yr oedd iddo ddau
fab, o'r enw Cain ac Abel, am y rhai y dywedai y rhigymwyr,

* Cain ac Abe^c^ ac ebill,

Abel a Chain, ebill a ch^.'

Mab i'r Abel hwnw oedd y Parch. Abel Jones, diweddar weinidog y
Bcdyddwyr ym ^lerthyr Tydfil. Bu Cain yn cyhoeddi Alm.anacian am
flynyddoedd, ac yr oedd yn aelod a blaenor y canu gyda'r Bedydd^vy^
yn y Glyn, a mab i hwnw oedd Sion Cain Jones, y prydydd, aYu farw
yn 1820; ac jr oedd merch i hwnw, gorwyres i John Edwards, o'r

enw Leah Evan.*?, yn brydyddes awenyddol, yng Nglyn Ceiriog.

Cafodd J. E. hefyd fab ordderch yn ei henaint, yr hwn a alwodd
Pilat, a bu yn aelod gyda'r Wesleyaid tuag Abergele. Ymddcngya
nad oedd J. E. mor bleidiol i'r Bedyddwyr a'i ddisgynyddion ; canys
d\'wedir iddo rigymu gogan iddynt pan oeddynt yn bedyddio.
Gofynai unwaith, wrth glywed clul cloch y llan,*i ryw ferch, 'Bessi, i

hwy mao'r piusshig bell.''' ac atebai hithau yn ddifeddwl, * I ferch
hyna' Nathaniel,' o blegid merch hynaf Mr. Nathaniel, o Lechrodau,
oedd wedi marw. Yr oedd, fel agos hoU lyfrwyr yv oes bono, yn
ymgiprys ag ysbrydion. Dpvedir i ysbryd ystranciog ei gario oddi
wrth ei d^ dros gwm dwfn Nant y Weniar, a'i osod i lawr yn
esmwyth ar ael bryn ; ac yr oedd yn cael ei adrodd fel diareb yn y
wlad; 'Ysbryd Allt y Badau yn pwtian Sion y Potiau.' Ystyrid ei

ddisgynyddion yn rhagori ar y cyftVedin mewn talent i brydyddu a
chanu, ond eu yn bod dm thueddol i fynyciiu tafarndai ; eto yroeddei
feibion, Cain ac Abel, yn sefyll yn uchel eu cymmcriad a'u crefydd.
Parotodd J. E. ei gareg fedd ei hun, a rhoddodd 1 Cor. xv. 52, yn
Lladin ar y gareg. Bu farw yn 177G.*

8. ' Arithmetic : Mown Trefn Hawdd ac Eglnr. I wnenthnr y
Rheolau Canlyiiol, yn y Ffordd Cyffredin, Degrannau ; ac wrth y
Sliding Rule, &c. Gyda chyfarwyddid i gael arwyncbiad, ac Eang-

fesur amryw luniau, megis Tiroedd, muriau Tai, a'u pennao,

• 7 Tyt Apo$t<4aidd, 1850, t. 136, 137 ; Yaffrify Parch. R. EUi^
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Llofftydd, byrddau, Ghvydr, Plangciau, Coed ysgwar a dirynion,

Llestri a Llongan, &c. Gasgliad John Roberts.*

Dublin, Argraffwyd gan S. Powell, Dame Street, tros yr Awdwr.
MDCCLXVIII.'

9. ' Y Ffigisbren anffrwytblon ; Nen Fam a Chwymp y Proffeswr

Diffrwyth. Yn dangos y dichon Dydd Gras Ddarfod amo yn hir cyn

darfyddo ei fywyd. Hefyd yr arwyddion wrth ba rai y gellir adna-

bod y cyfryw draeiniaid marwol. Gan y Gwas enwog hwnw o

eiddo Crist, Mr. JohnBunyan. Wedi ei gyfieithn o Ail-Lyfr un-

ptyg yr Awdwr, a argraphwyd yn Llundain 1737, tan olygiad y
Parcb. Mr. Samuel Wilson.

Caerfyrddin, Argrapbwyd ac ar werth gan J. Ross, 1768. [Pris

Pedair Ceiniog.]
'

Ymddengys fod bwn yn ail argraffiad.f

10. 'Ymddiddan rbwr^ yr Arglwydd lesn Grist a'r Pharisead

hunan-gyfiawn, yr hwn sydd yn pwyso ar ei weithredoedd ei bun.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan Joan Ross, yn Heol Awst, tros

Peter Morris, yn y Flwyddyn 1768.' 12 tndalen 12plyg.

11. * Hanes Bywyd a Marwolaetb Tri Wyr o Sodom a'r Aipbt, y
fan hefyd y croeshoeliwyd ein Harglwydd ni, sef AfaritiiLs, yr Awydd-

ns; Prodigalis, yr Afradlon; a Fidelis, y Cristion. Mjwn dull o

Ymddiddan rhwng Cantator y Bardd a Phen-Cantator, yr Holiedydd.

At ba un y chwanegwyd Marwnad i bob nn o'r tri, &c. Gan Wm.
Williams.

Caerfyrddin, Argraph-wT-d gan J. Ross, tros yr Awdwr. MDCCLXVin.*

12. 'Nodau 'Sgrythyrol y Gwir Gristion, ynghyd a Rhai Diferion

o Laeth a Mel, wedi en cyfieithn o'r Saesonaeg. Hefyd, Gwaedd ar

Fynydd Sion yn gwahadd Proffeswyr Crefydd o bob Barn, at en

Dyledswydd o herwydd y Terfysg presenol sy'n y Deyrnas hon.

Gan J. T.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross yn Heol Awst 1738.'

13. ' Llythyr at HoU Drigolion Cymrn : a ElwJ^r y Tair Ysgol i*r

Nefoedd. Wedi ei sylfaenu ar y Tair Egwyddorion, neu Sylfaenan

yr Efengyl, ac a gynhwysir dan y pennau hyn, Bywyd Rhesymmol,

Ffydd Rhesymmol, Gobaith Rhesymmol. Oddiwrth eu Brawd

* Sion Rhobert Lewis, Almanaciwr Caergybi.

t Gwel rhif 11, d.f. 1766. [Tebycach mai ei gamgyfleu agafodd yma, ac
mai argraiiiad 1766 ydyw.J



1768] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 505

Thomas Edwards, Gweinidogo Eglwys Loc^t fvvy na Degmlynedd

ar hugain mewn urddau. At ba un j cliwanegir Tair Pregeth : Un

ar yr Ail Enedigaeth, nenV Enedigaeth Newydd. Un ar y Sacra-

ment, ac un ar lechydwriaeth a Dedwyddwch Tragwyddol trwy

Grist. A ffordd gyfleufl i arfer Boreuol a Phrydnhawnol Weddi

mewn Teuluoedd.

Argraphwyd Ynghaerlleon gan Read a Huxley.*

14. * Gweledigaetheu y Bardd Cwsc. Y Rhan Gyntaf.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yro gan J. Eddowci.

MDCCLXViii.' [IGp'yg.]

Yr oedd hwn yn bedwerydd argraffiad o Elis Wynn.*

15. * An Historical Account of the British or Welsh Versions and

Editions of the Bible. With an Appendix containing the Dedications

prefixed to the first Impressions. By Thomas Llewelyn, L.L.D.

Pro Patria.

London, Printed by Richard Hitt, &c. mdcclxviii.' [8vo.]

Thomas Llewelyn, LL.D., a anwyd ym ^Mhenalltau Isaf, ym mhlwyf
GeUigaer, sir Forganwg, rpvbryd tua'r flwyddyn 1720. Yr oedd ei

rieni yn perthyn i hen gynnulleidfa y Bedy Idw^T yn Hengoed, He y
bedyddiwyd yntau yn 1738. Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn
Nhrosnant, Pont y Pwl, o dan un John Matthews, ac wedi hyny yn
Athrofa y Bedyddwyr ym Mristol. Yna symmudodd i Lundain, lie

y bu dan ofal ac addysg amryw ddysgedigion. Pan yr oedd yn
Llundain, ymunodd mewn cymmundeb a Samuel Wilson, yr hwn
oedd y pryd hyny yn weinidog y Bedyddwyr yn Heol Prescot, lie y
cafodd alwad i bregethu. Wedi hyny sefydlodd athrofa, mewn cys-

sylltiad k chymdeithas o Fedyddwyr, er hyiforddi'gwCr ituainc i'r

weiuidogaeth. Y pryd hyn aurhegodd Prifysgol Aberdeen yn
Scotland ef a'r radd o A.C., ac wedi hyny a D.C. (neu LL.D.) Efe
hefyd ydoedd un o brif sefydlwyr Cymdeithas y ('ymmrodorion,

Llundain. Ym mhen blynyddau dychwelodd i Gymru, gan wasan-
aethu ei genedl ym mhob modd ag y gallai. Bu farw yn 1783.'t

16. * Llyfr y Weddi GyfTredin, &c. [Llyfr Gweddi Gyfircdin.]

Printiedig gan Mark Baskett, Printiwr i Arddcrclioccaf Fawrhydi'r

Brenin, Ac. m,dcc,lxviu.* Unplyg.

* Gwel rhif 6, <l.f. 1703 ; rhif H, d.f. 1720 ; rhif 14, d.f. 1767 ; a hwn >Tn».

[Y mac hwn yi» bummed argralBatl o'r * BanUl Cwsg.' Ar ei ddiwedd ctir

cofres yn cynnwys * Llyfrau a Argraphwyd ag sydd ar werth gan J. Eddowea,
yu y Mwythig,' y sawl sydd ugain o rifedi.]

+ Hanes y Brdi/ddwur, gan Thomas, t. 207 : ITane* y Bedyddwyr, gan Jones,
t. 573, &c. ; gwel hefyd Seren Oomer, Medi a Hydref, 1855, Ue y mae hanes el

fywyd yn helaeth, gan y Parch. W. Roberta, Blaenaa.
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Y mae yn gyssjlltiol a hwn, ' Llyfr j Salman,' &c. Drwy Waith
Edmund Prjs, Archddiacon Meirionydd.' ' Printiedig yn Llnn-
dain: gan Mark Baskett, &c. m,dcc,lxviii.*

17. 'Llythyr oddiwrth Gymanfa o Weinidogion, at yr amryw
Eglwysi i ba rai y maent yn pertliyn.

Caerfyrddin : Argraffwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst. 1768.*

18. ' Hieroglypliic : or, A Grammatical Introduction to an Universal

Hieroglyfic Language; Consisting of English Signs and Voices.

With a Defination of all the Parts of the English, Welsh, Greek, and

Latin Languages ; Some Phisical, Metaphysical, and Moral cursory

Remarks on the Nature, Properties and Rights of Men and Things.

And Rules and Specimens for Composing an Hieroglyfic Vocabulary

of the Signs and Figures, as well as the Sounds of Things, upon

rational and Philosophical Principles, and the Primitive Meaning of

Names. By Row. Jones.

London: printed by John Hughs, near Lincoln-Inn-Pields. Of
whom may be had, the Origin of Languages and Nations; price

6s. and his Prescripts Is. in Sheets. 1768.' Small 8vo.

19. ' Hymnau cymmwys i Addoliad Duw, waith y Diweddar

Barchedig Mr. Jenkin Jones.* Aty rhai y chwanegwyd, Caniad-

au o Waith yr un Awdwr, Ynghyd a'i Farwnad, Gun Evan
Thomas.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst, dros Stephen
Jones, mdcclxviil'

20. % ' Yr Hen Lwybr. Newydd ei gyfieithu o'r Saesonaeg.

Caerfyrddin, Argraffwyd, ac ar werth gan J. Ross, am Ddimmau
bob yn un, neu ddau Swllt y Cant.'

21. ' Taith y Pererin, tan gyffelybiaeth Breuddwyd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross (Pris naw ceiniog.)*

Yr oedd hwn yn bedwerydd argraffiadf o'r hoU lyfr, ac yn bummed
argrafiiad o'r drydedd ran.

22. * The Character and Conduct of Ecclesiastics in Church and

State ; from the First Plantation of this Island, to the Accession of

the Royal House of Hanover to the Crown of Great Britain. In

Five Parts. Containing, i. The Conduct of the Pagan Ecclesiastics.

Gynt gweinidog Llwyn Rhyd Owen ;
gwel rhif 1, d.f. 1720 ; rhif 1, d.f. 1723 ;

a rhif 3, d.f. 1727.

t Gwel rhif 2, d.f. 1688 ; rhif 1, d.f. 1699 ; rhif 20, d.f. 1767 (mewn cyssyllt-

iad & rhif 6 a 7, d.f. 1768) ; a h^-n yma.
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II. The Conduct of the British and Saxon Clerpy. ni. From the

Conquest to the Reformation. I v. From the Ileformatiou to tho

Revolution. V. From tho Revolution to King George I. Taken

from the Manuscript of Dr. Charles Owen, of Warrington. To

which is added An Appendix. Giving a Short Account of the

English Historians.

Shrewsbury, Printed by J. Eddowcs, near the Market House.

MDCCLXVIII.'

Charlks Owen ydoedd frawd i James Owen. Efe a gyfieithodd

lyfr ei fmwd ar Fedydd liabunod,* o dan yr enw ' The Infant Ark ;*

ond ni chafodd ei gyhoeddi. Cafodd ei werthu yn 1860 gyda llyfrau

cywrain Mr. E. Edwards o'r Mwythig, am 5«. 6c.

23. * Consideration on the Illegality and Impropriety of preferring

Clergymen, who are unaquainted with tho Welsh Language to

Benefices in Wales, &c., by John Jones, A.M. Fellow of Queen's

CoUege, Oxon. 17C8.'t

24. ^ [' Rhyfeddol BrophwydoHaeth Myrddin yr hwn a Broph^vyd-

odd er's canoedd o flynyddoedd am amrpviol o Arwyddion a Rhyfedd-

odau sydd yn bresenol, ac yn ganlyuol i'r lielbulus ddyddiau sydd ar

ddyfod. Wedi ei Gyfansoddu ai' Fesur Cerdd yn y Flwyddyn 68.

Gan Weinidog o Eglwys Locgr.'

Uyfryn bach o 8 tudalen ydyw. Nid oes iddo argraffeb o fath yn y byd ; ao
o berwyilJ hyny nis gellir L'>Nyl)od i)a bryd, pa le, iia chau bwy y caf«xld ei

argrafiu : oiul gellir meddwl mai wrth *y FlwyiUlyn 06' y golygir 1708 ; ac
ymddengya hyn yu auilycach ond ei gymharu ii'r pexmill diweddai, yr hwii sy
fel y canJyn :

—

* Un mil a saitb cant cyfan a thrigen mlwydd ag wyth
Oedd oedraiv Crist ein prymvr pam wuaethpwyti hyn o fwyth,
I gael rljybiddio'r Cymmru a chyti'ro pawb or byd
I alw ar DJuw'n garedigi attal hyn o 1yd.'

Cwyna ein hawtUvr wrth gofnodi y trydydd argratiiad (rhif 20, d.f, 1778) na
fedrixKl gael gafael ar y d<lau argratiiad blacuorol : ynuldengys mai hwn yw jt
argratliail cifnf"/: ac argralliatl anghywir a gwael truenua ydyw. Nichymiwya
dalen yr enw ddim ond a grybwyllir uchod, gy<i i "

1 o O'tn. xix. 17 (a

gara-argretlir 'ix. 17 ') :
—

* Diangc am dy einit>i!S : i ;irdy ol, acnasaf
yu yr hull wastadcdd, diaugc ir mynydd rh.ig dy u j

1769.

1. * Camni yn y Goelbren ; neu, Datguddiad o'r Modd y mae Pen-

arglwyddiaeth a Doetliincb Duw yn trefiiu Cystuddiau Dynion,

Ynghyd a'r Modd y dylai Crist 'nogion ymddwyn tanynt. Gwedi ei

osod allan mewn Pregeth oddiwrth Pi-eg. vii. 13. Edrych ar Orchwyl

Duw, canys pwy a all unioniV Peth a gammodd Efe ? At ba un y
chwanegwyd, Pregeth arall ar Diar. xvi. 19. Gwell yw bod yn

• Gwelrhif7, d.f. 1693.

t [Gwel rhif 22, d.f. 1767.]
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ostyngedig gvd a'r gostyngedig na rhannu'r Yspail gyd a'r Beilch-

ion. Gan y diweddar Barchedig a Dysgedig Mr. Thomas Boston,

Gweinidog yr Efengyl yn Etric yn yr Alban. Newydd ei Gyfiaithu

yn Gymraeg.

Caerfyrddin, Argrajffwyd gan J. Ross, dros T. Davies, o Sir

Benfro. 1769.'

Cynnwysa hwn 78 o dndalenan. Yr oedd cynnygiad am ei ar-

graffu yn gyssylltedig a Phregeth y Parch. D. Rowlands er y fl.

1762,* lie y mae enwau llnaws o weinidogion o bob enwadan, a
phregethwyr Methodistaidd, fel rhai a dderbynient enwan am dano.

Ym mhlith y Methodistiaid yn y Gogledd, y mae ' Mr. John Evans
o'r Bala, Mr. Charles Marc [?] a Huw Tomas yn Llun, ac hefyd John
Rowland gerlla^ Llanycil,' yr argraffydd, mae yn debyg. Rhoddid
hysbysiad y bwriedid 'argraphu llyfr arall o'r nn Meintioli a hwn, o
Waith yr un Awdwr, ar Ostyngeiddrwydd—mewn amryw Bregethauj'

end tebyg na chafwyd cefnogaeth ddigonoL Yr awdwr,

—

Thomas Boston, a anwyd yn Duns, Scotland, yn 1677. Cafodd
ei ddysgeidiaeth yn Edinburgh. Yn 1699, cafodd weiuidogaeth

plwyf Simpren ; ac yn 1707, efe a symmudodd i Ettric. Cyhoedd-
wyd gweithiau ereill o'i eiddo yn Gymraeg yn y 19fed ganrif. Bu
farw yn 1733, yn 56 oed.f

Y cyfieithydd, mae yn debygol, ydoedd y Parch. Daniel Rowlands,
Llangeitho.

2. * Duwioldeb Rhydychain : Neu Hanes Cyflawn a Diduedd am
chwech o Ysgolheigion a fwriwyd allan o Neuadd-golegol St.

Edmunds, yn Rhydychain. Gyda Llythyr Cyflwyniad at yr An-

rhydeddus larll Litchfild, Canghellor y Brif-Ysgol honno. Gan

Athraw'r Celfyddydau o Brif-ysgol Rhydychain.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan Joan Ross, tros Joan
Tomas o Lanfihangel, gerUaw'r GeUi Aur. mdcclxix. [Pris Chwe'
CheLuiog.]

'

Dywedir mai awdwr campus y Uyfryn grymus hwn ydoedd

Syr Richard Hill, mab Syr Rowland Hill, abrawd hynafy Parch.

Rowland Hill, yr hwn a anwyd yn Hawkston, sir Mwythig, yn 1733.

Cafodd ei ddysgeidiaeth yn Rhydychain, lie y cyrhaeddodd ei A.C.

Wedi bod ar daith trwy Ewrop, efe, pan ddaeth yn ol, a hynododd ei

hun trwy ei ymlyniad wrth y Methodistiaid Calfinaidd, yr hyn a ar-

ddangosodd wrth ysgrifenu y llyfr uchod, yn yr hwn y mae yn ymosod
yn llym ar yr awdurdodau. Atebwyd cf gan y Dr. Newell, o Rydych-

ain, ac atebodd yntau hwnw yn ol gyda llymder mwy fyth. Bu hcfyd

mewn dadl wresog a Wesley, Fletcher, ac ereill o'r Methodistiaid

Arminaidd, mewn amddiflfyniad i Galfiniaeth. Ar farwolaeth ci dad

• Gwel rhif 15, d.f. 1762.

t Encylopadia Britannica.
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daeth i'r ctifV'ddiaeth, ac yn aelod o'r Seiunld di*os sir y
"'

'.

Yr oedd yii siarad Uawer yn y Senedd, a chan mwyaf ar ai . i-

au cyssylltcdi^' a clircfydd. liyddai weitliiau yn pre^rctliu lacvs'u

capeli ; ac adeilatltxld gapel ger lluw ei dj. Ba farw yii lHU8, yii 75

oed.*

3. ' Dirgelwch Babel Fa^^T, Mam-Butain yr holl Ddacar ; Nea
Gywir lianes o lawer o Greulonderau, a Chyfeiliornadau Eulun-

addolgar Eglwys Rlmfain ; Wedi ei nodi allan o'r awdwyr Gorau, er

lies i'r Cymm. Gan John Hughes, Drefacs, yn Llun.

Argraffwyd yn Llanymddyfn.'

4. * Cyfaill i'r Cymro : neu Lyfr o Ddiddanwch Cymhwysol, er

dowys Dyn ar Ffordd o Hyfrydwch : yn Ganeuon, a Charolan, ar

Englynion, hawdd yw deuall, o waith Prydyddion sir y Flint, a sir

Ddimbych. gasgliad W. Hope, o Dre Fostyn.

Caerlleon : Argraphwyd gan W. Read a F. Huxley yn y flwyddyn
17G9, ag ar werth gan W. Hope, yn sir y Flint. 'f

5. ' Cyngor Gweinidog o'r Wlad i'w Blwyfolion, yn enwedig i'r

rhai ieuaingc o honynt. Yn dangos Beth a ddylent Gredu a

Gwneuthur fel y b'ont gadwedig.

Arp^raph^yyd yn Llundain i'r Gymdeithas er cynnyddu gwybod-
aeth Gristnogol. mdcclxix.' 78 tudalen.J

6. * Ffarwel Weledig, Groesaw Anweledig Bethau : Neu rai Hynin-

au o Fawl i Dduw a'r Oen. Y Drydedd Ran.§ Gan William
Williams.

Llanymddyfri : argraph\s^d tros yr Awdwr gan Rys Tomas.
M,DCC,LXIX.*

Cynnvrysa 84 o dudalenau 12p]yp:. Y mae y dd>\'y ddalen
ddiwcddaf yn cynnwys hysbysiad hclacth a hynod o eiddo yr awd%vr,
am ei * Pantheologia ' oedd yn cael ei gyhoeddi yn rhanau y pryd
hyn.

7. * Y Bibl Cyssegr-lan, Sef yr Hen Destament a'r Newydd.

Printiedig gan ^fark Basket, print iwr i arddcrchoccaf fawrhydi'r
brenin, a chan wrthrychiaid Robert Basket, 17C9.*

Beibl 8plyg ydoedd, ar draul y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth
* Orntleman'8 Magazine,

+ [Nail] ai y mae hwn yn ail argraflaa<l -• - :7>-flead o rif 17, d.f. 1765.]

X [Fel hyn v saif yr arjjraffob yn y cy: i.l o'm hlaen :
—

* Llundain :

A arpraphwj'cl i J. »•-;..... (Iwerthwr i.iMi.ui i t (iymdeithasercj-nnhyrchu
Gwybodaeth crist Monwent St Paul, No 62. M Dcc LXIX.' Ni
chynnwya ond 48 o . \ 12plyg, a'r olaf o honjiit yn wjn.]

i Gwel rhif 3, d.f. 1766.
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Gristionogol. Argraffwjd 20,000 o gopiau.* Goljgydd yr argraff-

iad hwn oedd j Parch. John Evans, awdwr ' Cyssondeb j Pedair
Efengyl,' tybygid.f Dywedir y dilynwyd orgraff Beibl yr Esgob
Lloyd yn hwn, am yr hyn y mae Mr. Richard Morris yn ceryddu y
y golygydd yn llym, mewn llythyr ato, dyddiedig ' Tvvt Gwyn, 2

Chwefror, 1768.']: Cafodd y Dr. Thomas 'Llewelyn, Bedyddiwr o

sir rorganwg,§ gany Gymdeithas argraffu rhai miloedd yn ychwaneg
na'u bwriad ar y cyntaf, er mwyn cyflenwi diffygion yr Ymneilldn-

wyr. Rhoddodd un Mr. Marlow, o Lanllieni, gant ac ngain o Feiblau

yr argraffiad hwn i'r Bedyddwyi' ; i'w rhoddi ar en pnlpudan yr oedd-

ynt, y rhan fwyaf. Darfa i'r Parch. Benjamin Evans, g^veinidog yr
Ymneilldnwyr yn Llannwchllyn,|| gael, ym mhen chwe blynedd, 500
o honynt, trwy, ac o rodd, fel y tybir, Mr. Sporton, masnachwr
cyfoethog a haelionus iawn yn ei ddydd, yn Llnndain, fel y prawf y
llythyr canlynol o'i eiddo at gyfaill yng ISTghaerlleon, dyddiedig yn
* Clapham, SmedMehefin, 1775 :'—

' Gyda'r nn llong chwia dderbyn-

iwch 200 o Feiblau i'r Parch. Benjamin Evans, o Lannwchllyn, yr

hwn a ysgrifena atoch ym mha fodd y dymuna iddynt gael en hanfon

ym mlaen, a rhaid i mi grefa arnoch dalu y cludiad, a phob gofyniad-

an dyledus ar y 200 hyn, a'r 300 gweddill a anfonir. Mi a ad-dalaf

i chwi yn y moddy mynoch, mor fuan ag y mynegoch i mi y swm.'**

Dywed y diweddar Bareh. Evan Evans fleuan Brydijdd HirJ fel

hyn am yr argraffiad hwn :

—

* Ond i mae bai arall sydd waeth na'r cwbl a grybwyllwyd uchod,'

—

sef yn lie ynghyngor, ynghynnulleidfa, ynqolwg, ysgrifenu yng ngkyjigoVy

yng nghynnidlcidj'a, yng 7igolwg^—'ag sydd y\\ argraphiadau diweddaf y
Bibl Cyssegrlan drwy newidio ag anffurfio eiiwau dynion a lleoedd

drwy holl gorph yr yscrythurlan, gan daflu y llythyren 6'Agymraeg
allan o'r geiriau hynny, lie ir oedd y Groegiaid a'r Hebreaid yn
arfer y llythyr Chi a Chaph Hebriieg, ag arfer C yn ei lie, megis
yn y geiriau canlynol: Acis, Nehucodotiosor, An'stareus, TycicuSy

Acuta; ynlle Achi's, Nehuchodojiosor, Aristarchus, Tychichus ag Achaia.

Chwith iawn a fyddai yscrifennuy geiriau canlynol, Llgiuarchj Cyn-

farch yn Gymriieg, yn y wedd lygredig hon, Llywarc^ Cynfarc. Nid
llai chwitliig ynteu, i'r sawl a ddeallont y iaith wreiddiol, yw troi

Achis, Nehachodonosor, AristarcJios, TuchicoSy Achaia,]\ yn Acisy

Nehucodonosor, Aristarcus, Tycicus ag Acaia, o ran fod y Saeson yn
eu llafaru felly, a'n heglwyswyr seisnigaidd ninnau yn eu dilyn yu
eu llygredig lafariad.

'Nidwyfliyndywedyd mo hyn er gwarthruddio neb, o herwydd nad
eill neb ond a alio. I mae gennyf fi a phob gwir Gymro ddyladwy

* Dywedwyd mai 10,000 oeddynt, yn y Dysgedydd, Gorph. 1828, t. 196.

+ Gwel rhif 2, d.f. 1765.

t Y Greal, 1800, t. 282.

§ Gwel rhit 15, d.f. 1768.

II
[Gwedi hyny yn y Dref Wen, ger Castell Newydd Emlyn.]

** Conyregationnl Marfazme, 1842, p. 823.

++ [Y mae y pxnn enw hyn mewn llythyrenau Groeg gan y Prydydd Hir ; ond
gan nad (H!.s Uythyrgyflf CJroeg yn swyddfa yr argraflydd, yr ydys yn gorfod
arfer y llythyren gyiiredin.]
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barcli a chariad i*r sawl a olyfjasant yr arp-aplnadaii diwedJar y
Bibl Cysst'^rliln yn Gvinrii*'^, o Iierwydd cu bod yn d«*all iaith oin

gwlad yn odidonr. Ond du i j;\vnueth(?nt hwy yu y petli liwn yn fy

murn i, ae i bawb a ddelo ar uii hoi hwjnt, i oly^u ari^ruphiad yr
yscrythur h\n, ddilyn or^raph neu ddull yscrifenniad y dysri'dij^ u'r

parehodijij Esgob, Rmart Vairrj, a'r Doctor Davies o FaUicijd ya
arp:raphiadau y Bibl Cyssegrldu, a ddaethant allan yn y llwyddyn
1G20 a 1630

;
gwyr a oeddynt yn deall iaith eu gwlad yn rhagorol,

a clianddynt gariad iw gwlild a'u hiaith, ag i euoidiau dyuion.

Nid ftd y gorniesiaid seisnigaidd yn ein dyddiau drwg ni, y rliai ni

fediant, ag ni fynnant, wneuthur yr hyn a woddai i Fiigeiliaid

llyddlon. Dmv yn ei driigaredd a symmudo ymniaith oi farnedig-

aethau oddiarnom, ag a ganiattao ini gannwyllbren ei air sanctaidd

yn fin iaith ein hunain, ac escobiou a Ibdrout yscrifonuu, progethu,

a darllen Cymriieg. Anion.'*

8. * An Account of some Remains of Roman and other Antiquities

in and near the county of Brecknock, in South Wales : By John
Strange, Esquire. Addrest to the President, Council, and Fellows

of tlie Society of Antiquaries. Read at the Society of Antiquaries,

April 13. and 20, 17G9.

London : Printed by "W. Bowyer and J. Nicholas, mdcclxix.*

9. * Historical and Critical Remarks on the British Tongue and

its Connection witli other Languages Founded on its State in the

Welsh Bible. By Thomas Llewelyn, LL.D.

London, Printed for J. Buckland, in Paternoster row, &c.

M.D.cc.LXix. [Price Two Shillings.]' [8vo.]

10. * Offeiriadgrefft wedi YmddiffjTi. Pregoth yn aehos Bwrw
allan Chwe' gwr leuangc Boneddigaidd o Brif-Ysgol Rhydychen.

Am Weddio, Darllain ac Ysponio yr Ysgrythurau. Wedi ei

Gostyngedig gytlwyno i ifr. Prif Gangellor a Phonaothiaid y Tai.

Gan eu Gostyngedig Wis'uaethwr, Y Shaver. Wedi oi gylieithu

Cymraeg.

Dublin : Argraphwyd gan S. Powel, in Dame-Street, opposite to

Towues's Street. M,Dcc,LXlX.'

Awdwr y llyfryn hwn ydoedd
Y Parch. Joirx Macoowax, A.C, yr hwn aanwyd yn F' "

^i,

yn 1726. Dcchreuodd ei yrfa grefyddol ym mysg y Ti a

• 'Rhybwdd i'r Darllenytld,' yn ei ' Anghwnnegiadau,' yn niwe«ld Llyfr ii.

[t. 324] o G(tM>f!iad o Itr, „ 'J.m, v P.irch. Eviiu Kvans. [Yn ol y (irtal (rhif 6,

t. 282), a Gwallter
'

, iii. 2r)9), yn 1770 yr ynuULingosixKl yr ar-

graHiad hwn o'r Bt J \inlwg yw naa gnveknlil yr awdwr mwy na'r

golygythl mo bono. Ni lUlywcd y Prydydd Hir ym mha fl\*ytl(lyn y ilaeth

allau ; ond sonia tJwallter Mechain (11. c.) am dano fel yr argraffisul cyntaf o
fewn ei got cf, yr hyn a ddcngj's oi fod yn gydnabytldus ag cf. t>nd hwyrach
bod iddo ddau amseriad, yn g^ifelyb i argraiiiad Moses WUliams, 1717-lS.l
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Wesleyaidd. Yn y cyfundeb hwnw hefyd y dechreuodd arfer ei

ddawn fel pregethwr. Ar ol peth amser mabwysiadodd olygiadau
Calfinaidd, ac ymunodd a*r Bedyddw3^r Neillduol ; a bu am ychydig
araser yn weiiiidog i gynnulleidfa o honynt yn Bridgnorth, yn sir

Mwythig. Ni ddilynwyd ei lafur yno a nemawr o Iwyddiant. Yn
1766, ymsefydlodd yn weinidog i'r gynnulleidfa yn Devonshire
Square, Llundain, lie y bu hyd ei farwolaeth, yr hyn a gymmerodd
le Tach. 25, 1780, yn 55 oed. Yr oedd yn awdwr amryw lyfrau

poblogaidd, yn enwedig ei * Dialogues of Devils.'*

11. *Galarnad ar Farwolaeth Mr. W. Eead: o Bont y Moel, yn

ymmyl Pont y Pool : Physygwr, Meddyg, ac Apothecary : Yr hwn
a ymadawodd a'r byd ym Mis Mawrth, 19, 1769, yn y 53, o'i oed.

Ac a adawodd ar ol Wraig a gyfenwid Mary, a dwy Perched, Mary
ac Anne, ac etifeddiaeth luosog iddynt. Ynghyd a Llythyr wedi ei

ddychymygu o Pyd yr Ysbrydoedd at ei wraig a'i ddwy ferched. A
Hymn hefyd wedi ei chyfansoddi ar awr o Gystudd a Gwecdid. Gan
W. Williams.

Argraphwyd yn Llanymddyfri, Gan E. Thomas. 1769.*

12. * Marwnad ar Farwolaeth y Parchedig Timothy Thomas, yr

hwn a ymadawodd a'r byd Tachwedd 12, 1769.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdwr, gan J. Eoss, yn Heol
Awst, 1769.'

Awdwr y Farwnad hon ydoedd frawd y gwrthddrych, ac i awdwr
*Hanes y Bedyddwyr,' sef

Y Parch. Zacharia Thomas, yr hwn ydoedd fab ieuangaf Mr.
John Morgan Thomas, o Esgair Ithri. Dechreuodd bregethu yn
1757. Galwyd ef i'r weinidogaeth fel cynnorthwywr ei frawd yn
Aberduar tua'r fl. 1762 ; ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidog-

aeth yn 1 77 1 , f lie y bu yn gweinidogaethu yn ffyddlawn hyd ei farw-

olaeth, lonawr 16, 1816, yn 89 oed, ac wedi bod yn pregethu 59

o flynyddoedd.]:

13. * Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr Amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn perthynu.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Eoss, yn Heol Awst. 1769.*

14. * The Philosophy of Words in Two Dialogues between the

Author and Crito, containing an Explanation with various Specimens

of the First Language and thence of all its Dialects and the Prin-

ciples of Knowledge : a Lexicon of difficult Names and Passages in

* Llythyr y Parch. T. Rees.

t Ilanes y Bedyddvnjr^ gan Thomas, t, 392, 407.

% Hanea y Bedyddwyr, gan Jones, t. 329.
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the Bible and Ancient Authors: and a Flan for an Universal

Language. By Row. Jones.

London : printed by John Hughs. 17G9. Of whom may be had
by tlio same author—The Origin of Languages and Nutious,* price

5s. his Pi-oscript, Is; and liis Goneral Grammar,! 2s. bd.'

15. ^ 'Darluniad Byrr o'r Briodas Ysprydol, tan yr enw Sliilo,

sef Crist, a Merch yr lien Amoriad, sef Pechadur Diadgenedledig.'

1 6. * Articles for Kilbebill Society.

Carmarthen, Printed by J. Ross, in Lammas-Street, m.dcc.xix.'

1770.

1, *Y Boibl Sanctaidd : Sof yr Hon Destamont a'r Newydd,

gyda Nodau a Sylwadau ar bob Penned.

Caerfyrddin, argraphwyd dros y Parch. Peter Williams. 1770.'

Cynnwysa hwn jt Apocrypha, a Salmau CAn yr Archddiacon
Prys ; ond yr oedd i'w gael hefyd heb yr Apocrypha i'r rhai a ddewis-

ent ei gael felly. Dyma y waith gyutaf i'r BeibI gael ei argratfu

yng Nghymru. Rhoddodd Mr. Richard Morris, o Lundain,t
brawd Lewis a William Morris o Fon, ddwy barthlen i'w harddu,
fol y gwnaethai Mr. AVilliam Jones, § tad 8yr AVilliam Jones, i
Beiblau y blynyddau 1742 a 1752. Argrafiwyd 8000 o honynt, a
gwertliid hwynt am bunt yn rlnvym ; ac felly yn iselbris iawn. Nid
Poter AVilliams oedd y cyntaf i esbonio }t Ysgrythyrau yn G^Turaeg

;

canys yr oedd * Cyssondeb y Pedair Efengyl, gan John Evans,
Athraw yn y Celfyddydau,' yn cynnwys nodau byrion ar adnodau,
yn gyhoeddodig or y llwyddyn I765.|| Ond rhaid addef mai P. W.
oedd y cyntaf a wnaeth * sylwadau ar bob pennod.' Yr ydys yn
tybio mai sylwadau Ostervald a ddilynodd ef fwyaf, jt hwn oedd
Almaenwr, a gwaith yr hwn a gyheithasid ac a gyhoeddasid yn
Soisonaeg yn yr oos bono.

[Yr oetltl leuan Brydydd Hir hefyd wedi dechreu ar gyffelyb orchwyl o gylch
yr un amser ; on.l ni . li.if.Mld ef bytli niu'i ir 'iitTn "\ niae cyfrolau o bono ar
gadw mewu 11 I vnydywi yn Llundaiu.

loan Ffre<l' • rvald, ex., ^ iil'shatel yn Switscrland, lie

y ganed ef yn y tl. ll>U3, ac y bu farw yu 17 47. Treuliodd ei <

Protestanaidd jii ei dref enedigol. Yr oedd yn awdwr amryw
iol yn en dydd, yn yr iaith Ffrenjjig ; ac y niae rhai ' \ n
hawdwT, wedi eu cytioithu i'r Scisoneg ; niegya ei

'

M.ii lit 'ii t .ua

on all the Books of the Bible,' i'r hwn y mae ' ^ ;> IVicr Willianus i

raddau helaeth yn tltlyledws. O'r un gwaith hefyd y tynodd y Frydydd Hir
y rhan luosocaf o'i uudiadau yutau.J

• Gwel rhif 17, d.f. 1764.

t Gwel rhif 18, d.f. 1768.

X Gwel rhif 2, d.f. 1690 ; a rhif 1, d.f. 1760.

§ Gwel rhif 1, d.f. 1746.

II
Gwel rhif 2, d.f. 1765.

62
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2. * Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg. [Pris tair

ceiniog yn unig] y iii. Ehan, ddydd Sadwrn, Mawrth 17, liyd

Sadwrn, Mawrth 31, 1770.

1. Wytli tu-dalen o Hanes Cymru, o amser Cadwaladr Brenliin

Prydain, hyd at Lewelyn y diweddaf o Dywysogion Cymru, a

'sgrifenwyd gan Caradog o Lancarfan, dan yr enw, Brut y Tywysog-
ion.—Yr ystori lioii a drefnir yn y cyfryw fodd ag y gellir ^i rliwymo

wrth ei hun, pan ei gorphenir.

2. Wytli tu-dalen arall sydd yn cynnwys Ymresymiadau ar am-

rywiol Destunau, sef, Y modd i wellhau tir yn diweddu—Llythyr a

gyfieithwyd allan o'r Spectator—Hanes ferr o'r terfysg a gyfododd

yn y deyrnas hon yn amser Eisiart ii. gan un Wat Tyler—Hanes y
Buioed, math, o Seirph o faintioli rhyfeddol, i'w gweled yn ami

mewn rhai mannau yn America—^Y modd i gryfhau'r llygaid.

3. Wyth tu-dalen o Brydyddiaeth, yn cynnwj^s, Salm lxlviii o

gynghaneddiad y Parchedig Mr, Elis Wynne, awdwr y Bardd Cwsg
—Cerdd i feibion ac i ferehed—Deuddeg englyn unodi union—

Y

98 Salm wedi ei chyfansoddi ar lafar cerdd—Hanes ymryson a fu

yn ddiweddar rhwng dau blwyf -&c.

4. Wyth tu-dalen o Newyddion cartrefol a phellennig—Atteb y
brenhin i ddinasyddion Llundain—Cyfarchiad y ddau dy o

Barliament i'r Brenhin—Atteb grasusol ei Fawrhydi — hanes

ryfeddol o'r modd y gorchymynodd ymherawdwr y Twrciaid i'w

ddeiliaid gadw diwrnod o ympryd a gweddi, &c.—Hanes am
lofruddiaeth ganol dydd yn Sir Porganwg ; byr hanes o eisteddfod

Henffordd ar lofruddion &c., &c., &c.

Argraphwyd gan I. Eoss ; ac ar werth gan E. Ehydderch, yng
Nghaerfyrddin ; Mr. Williams, o Fleet- Street, Llundain ; Mr. Cadel,

ym Mristo ; Mr. Eddowes, yn y Mwythig ; Mr. Thomas Bowen, yn
Llanfair-muallt ; Mr. I. Hughes, yn Niwbwrch, sir Fon ; Mr. W.
Jones, yn y Bala ; Mr. C. Lloyd, yn Aberystwyth ; Mr. Eogers, yn y
Fenni ; Mr. Jones, yn Aberhonddu; Mr. Savus, yngNghaerdudd ; Mr.
Beedles, Pont-y-pwl ; Mr. Eees, yng Nghastell Nedd ; Mr. Awbry,
yn Abertawe ; Mr. Wright, a Mr. B. Jones, yn Hwlffordd ; Mr.
Harris, yn Aberteifi; Mr. N. Watldns, yn Llanjonddyfri ; Mr.
Edwards, yn Llandeilo-fawr ; Mr. I. Jones, Ehwymwr Llyfrau, yng
Nghaernarfon ; Mr. Pughe, yn Llanrhwst, sir Ddinbych ; dan lun y
Llew Gwynn, ym Machynlleth, sir Drefaldwyn ; Mr. Eees, New-Inn

;

Mr. D. Evan, Henllan-am-Goed ; a loan Efan, Carriwr o Gaer-
fyrddin i Aberteifi.'

* Fo ddeisyfir ar y cyfryw Fonoddigion, ac eraill, sydd yn medd-
iannu hoa Law-'egrifeniadau Cymraog, ac yn o'wyllysio eu caol yn
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gyhooddufl, ou hanfon at Gyhooddwr yr Eur^awn Cymraeg, i ofal

y Parcliodi}^ Mr. Josiah Roos, o'r Gelli^on, gorllaw Castell-Nedd

;

R. Rliyddoreh, Gwerthwr-Llyfrau ; neu I. Ross, Argraphydd, yng
Nghaorfyrddin.'

Yr oedd y cyhoeddiad cyfnodol Cymraog cyntaf hwn yn dyfod
allan unwaith bob pythofnos, jwb rhifyn yn 32 o dudalonau Splj'g

bychan, o worth tair eoiniog y rliifyn. Yr oedd pob rhifyn jti

bedwar dosbarth a phob dosbarth yn wyth tudalen, wedi eu rhifnodi

ar wahan
;
yr hyn, erbyn rliwymo y llyfr, a wnai bedwar o lyfraii

o 120 tudalen bob un, yn ol prif benau neu ddosbarthiadau y cy-

hoeddiad ; 120 o'r JJrut y Tywysogion, 120 o Ymrefiymiadau ar amryw-
iol Destynau, 120 o Jirydyddiaeth, a 120 o Xewyddion Cartrefol a Phell'

enig. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ddydd Sadwrn, Mawrth 3, 1770
;

a'rolaf ddydd Sadwrn, Modi 15fed, yr un flwyddyn. FeWy pymfh^g
rliifyn a ddaethant alhin o bono, prydy rhoddwyd ef i fyny o ddilfyg

cefnogaeth ddigonol.*

Golygwyr yr Eurgrawn oeddynt y Parch. Peter Williams, ac
Evan (neu Ifan) Tomas, argraffydd ;f ac yr oedd Mr. Eliezer

Williams,}: y pryd hyny yn facligen ieuanc, yn c}Tnmeryd crjTi

ran yuddo ;§ ac ymddengys fod rhan o'r olygiaeth ar y Parch.
Josiali Rees, gweinidog y Presbyteriaid yn y Gelli Onen, ar ol

c^'nlluniad a thraul yr hwn y cerid ef ym mlaen ;|| ac ymddengj's
liefyd wrth ryw englynion gan Ifan Tomas i'r Cyhoeddwr antur-
iaethus, John Ross, ei fod yntau wedi dysgu y Gymraeg mor dda,
er ei fod yn Sais, neu yn hytrach yn Scotiad, tybygid, fel ag yr oedd
yn gallu cymmeryd rhan yn yr olygiaeth.**

* [Canfyddir mai cynnwysiad amlen y trydydd rhifyn a rodd"wyd uchod ;

gan na welodd y golygydd mo amlen y rhifyn cyntaf, ac nid ymddengys fod yr
awdwr chwaith yn gydnabyddua ;\ l\i. Oellir g\\'eled cjTinwysiad yr ail rifyn

yn Nhra€th(xla u Lltnyddol y Dr. Edwards, t. 507.

t Gwel rhif 8 a 9, d.f. 1767 ; rhif 11 a 15, d.f. 1766 ; a rhif 7 a 12, d.f. 1767.

t [Nid yw debyg fod Haw jti y hyd gan Elhezer WiUiama ynddo, canys nid
oedd efe y pryd hwn ond 16 oed.]

§ CambrO'Briton, i. 452.

II Recs's Historical Description of Olamorganshire ; Beauties of England and
WaUs.

•• r Traethodydd, 184S, t. 362-365. [Dywodir weithiau fod y Parch. Evan
Evans (leuan Brydydd Hir) ym uihlith gohebwjT y greal hwn ; ond er bod
genyf gyfargraff lied gj'flawn o'r cyhoeddiatl, yr wyf jti methu canfotl dim o'i

waith ef ynddo, Y mae y Dr. I^ewia Etlwards weifi cyhoed<li yn y Tra^tfiod-

ydtl, a'i a<lgyhoeddi yn ei DraethotUiu Llcnyddol, 'Gywydd Methi.ant,' yr hwn
a argraffwyd yn yr ' Eurgra\»ni ' hwn, o waith leuan Brydydd Hir Ifi/unf, ^fr

hwn oedd yn ei flodau o gylch y fl. 1450, a'i briodoli i leuan Rr>-dydd llir

leuaf sef y dywetledig Evan Evans, neu ' leuan F.ardd ac OflTeiriad,' fel yn
gyffredin y galwai efe ei hun. GvTiaed yr un carngj-mraeriad gan ysgrifenydd
yn y Brython (cyf, iv. t. 34) ; ond dangoswyd mewn rhifynau ereill o'r un
cylchgrawn, tu hwnt i'r chwj'thryn Ueiat o ammheuaeth, mai gwaith bardd y
bymthegfetl ganrif ydyw ; ac ym mhlith profion ereill crj'bMryllwyd fod daman
helaeth o'r cywydd yn argraffedig yn Floreg Poftarum Bri/onnicortim, yr
hwn a gyhoead^^'yd ya y d. 1710, ugain ralynedd cyn geni y Prydydd Hir o
Ceredigion. Gwelais y cy^^dd h>vnn«fyd mc\ni casgU^ o farddoniaeUi U\r«
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3. ' Tyred a Groesaw at lesu Grist : neu Draethawd eglur a

buddiol, ar loan vi. 37. Yn dangos Achos, Gwirionedd, a Dull

dyfodiad Pechadur at lesu Grist, a'i dderbyniad dedwydd, a'i

groesaw bendigedig ef. A 'sgrifenwyd yn Saes'neg gan John
Bunyan. Ac yn Gymraeg gan lago ab Dewi. Yn ol argraphiad

un-plyg yr Awdwr a argraphwyd yn Llundain 1737, tan olygiad

Was ffyddlon i Grist Mr. Samuel Wilson.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan J. Eoss, yn Heol
Awst. M,DCC,LXX.'

4. ' Teml Solomon wedi ei hysbrydoli ; Neu Oleuni'r Efengyl

wedi ei gyrchu allan o'r Demi yn Jerusalem, i'n barwain yn

bawsacb i mewn i Ogoniant Gwirioneddau y Testament Newydd.

Gan Jobn Bunyan.

Argraffwyd Yngbaerfyrddin.'

5. ' Cydymaitb i'r AUor. Gwedi ei gyfieitbu i'r Cymraeg gan

L. E.

Argraffwyd yn y Mwytbig, gan Stafford Prys.'

Yr oedd bwn y pedwerydd argraffiad o bono.*

6. ^ * Cywydd Llyntegid, sef y Prydydd yn cyffelybu Tonnau'r

Llyn i Dragwyddoldeb.'f

7. * Seion yn ei galar, neu Hymnau o fawl i Dduw.

Argraphwyd yn y Plwyddyn, 1770.*

8. * Ymddiffyn Oristionogol : sef, Ooppi o Lythyr at wr urddasol,

a anfonodd ei Was i aflonyddu addoliad Crefyddol ar Ddydd yr

Arglwydd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Eoss, dros Dafydd Lewys.
1770.'

Awdwr y llythyr ydoedd Mr. E. Jones, Ehoslan, yn sir Gaer-
narfon ; a daeth allan wedi hyny o dan yr enw * Lleferydd yr
Asyn.'

9. ' Dedwyddol ymadawiad y cyfiawn, Neu Marwnad y Parehedig

Mr. WiUiam Evans, Gweinidog yr efengyl, o blwyf Llan-Giwe, yn

Sir Forganwg, yr bwn a'ymad'awodd a'r byd presennol Ebrill 23, jti

y flwyddyn 1770, yn 54 oed, yr bwn oedd ddiwid a llafyrus a

defnyddiol, &c. Gan Dafydd William.

ysgrifol a wnaed ar bwys dau gan mlynedd yn ol. O ran hyny, y mae y cywydd
yn dwyn digon o brofion mai cyfansoddiad gwr yn dyoddef pwys lienaint a meth-
lant ydyw ; tra nad oedd Evan Evans end rhyw ddeugain ood yr amser y cy-

hoeddid yr * Eurgrawn. ']

• Gwcl rhif 3, d.f. 1715 ; rhif 4, d.f. 1753 ; rhif 11, d.f. 1702 ; a hwn yraa.

[Cylieithiad Moses Williams yw rhif 4, d.f. 1715; a rhif 4, d.f. 1753; ond cyf-

eithiad L. E. yw rhif 11, d.f. 17C2, a hwn ynia.J

t Awdwr y Cywydd bwu ydoedd Morya ab Robert o'r Bala.
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Pontfaen : ArgrafTwyd dros yr Awdwr yn y flwyddyn mdcclzx.*

Daitdd Williams oedd enodigol o gymmydogaeth Llanyrnddyfri.

Ymunodd yn forou A'r Methodistiaid, gj'da'r rhai y dechreu i I

brogothu, ac ar j^yinhelliad y rareh. Daniel Kowlands, LlangeilLj,

daeth i Forganwg i gynnal un o Ysgolion Khad "SIth. Bevan, ac i

Lregethu. O blegid bod un arall o'r enw Dafydd Williams, v"*'l!

dyfod i Forganwg o gymmydogaetU Llandyfaelog, ac yntau li

yn pregethu pyda'rM^thodistiaid, ac wediei ordeinioynAberi
ger y Bont Faon, gwalianiju'thid hwynt yn eu henwau yni Moi
wg, trwy alw hwn yn Ddafydd William Dafydd, a*r barda yn
D dafydd William Khy 8. Wedi treulio cryn amser felly, t^fe a
ymadawodd a'r l^Iethodistiaid, ac a ymuuodd a'r Bedyddwyr yng
Nghroes y l*arc, Bro Morganwg, ar llurfiad cyntaf yr E;^lwys bono,

gyda'r rhai y bu hyd oi farwolaeth, yr hyn a gyiumerodd le

llydrefl, 1794, yn 82 oed,* ac a gladdwyd ym Mynwent Llan-

bedr y Fro, lie y mae careg gerfiedig ar ei ledd.

10. * Marwnad ar y Parchodig Mr. H. Davies Chaplain i'r Wir
Anrhydeddus Countess Walsingham, yr hwn a fu farw y 13, o lon-

awr, 1770, yn y 53 flwj'ddyn o'i oed.—An English Elegy on the

Pov. Mr. H. Davies Chaplain to the Eight Hon. Countess of

AValsingham, who departed this life January 13th, 1770, in the

63d year of his ago, who was likewise a pastor of four large Con-

gregations in Pembrokeshire. By Mr. W. AVilliams.

LlanjTnddyfri : Argraphwj'd gan E. Tomas tros yr Awdwr.
177a.' [12plyg.]

11. *Marwnad ar y Parchedig Mr. G. Whitofheld, Chaplain i'r

Wir Anrhydeddus larlles Huntingdon
;
yr hwn a fu farw y degfed

ar liugain o Fodi, 1770. yn Newbury yn Lloegr Newj'dd. Gan
AV. Williams. Ynghyd a Llythyr Cai)ten Jacobson, o Boston, ar

Achos ei Farwolaeth.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros yrAwdwr gan I. Eoss. m,dcc,lxx.*

[12plyg.]

12. ' Marwnad, neu Goffadwriaetli o ddedwydd Farwolaeth rhai

o Weinidogion ffvddlon yr Efengyl ; a ymadawodd a'r byd hwn yn
ddiweddar, jti Nelieudir Cymru : sef y Parchedig Mr. Uowel
Davies, yn Sir Benfro ; Mr. William Eichard, yn Sir Aberteifi ; a

Mr. Sion Parry, yn Sir Gaorfyrddin, ynghyd ag amryw eraill o'r

Saint fu yn cyd-addoli Duw gyda ihai o honoui yn y Byd presennol,

eydd heddyw yn hoU-iach yn y Byd^tragwyddoL Gan Morgan
Ehys.

Caerfyrddin, Argraphwj'd gan J. Eoss. 1770.*

• IJnneay Btdydthnjr, gan ThomA« a Jones; Yr Adoijfyj/ddfl85l, t. 334-
339 ; Mtihx)di8tia€th C'jmru, cyf. i. t. 4^7.
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13. ^ 'The Scourge for the Assirian the great Oppressor, according

to the Slaughter of Midian, by the Anointing, Esai. 10, 26, 27.

Collected out of the Works of Ancient Authors.

Salop : Printed by W. Laplain.'

Gwaith Wm. Erbury yw y llyfr, gyda llyihyrau "Wm. Erbury a
Morgan Llvryd, gyda * Poem, made by John Cenick, found in his

Pocket Book after his Decease.' Y cyhoeddwr ydoedd
Thomas Meredith, yr hwn oedd yn byw yng Nghoed y Rhos,

Mochdref, ger y Dref Newydd, yn sir Drefaldwyn, ac a ymunasai yn
foreu iawn a'r Methodistiaid ; ac efe a osodwyd fel math o gynghor-
wr a blaenor arnynt yn y gymmydogaeth, tua'r fl. 1745. Pan ym-
ranodd y Methodistiaid a Howel Harris, ymlynodd T. Meredith
wrth Harris, ac aeth ato i Drefecca, He y bu am beth amser, lie y
gwyrodd at egwyddorion y Cyfrinwyr, ac ymneillduodd gyda
rhyw nifer o dan arweiniad Thomas Sheen ac ereill, a phan
ddaeth yn ol, gwnaeth ymdrech a fu yn gryn Iwyddiannus i dynu
dysgyblion ar ei ol yn sir Drefaldwyn ;* ac i'r dyben o ledaenu yr

egwyddorion hyny, yr ymddengys y cyhoeddwyd y Uyfryn uchod,

gan eu bod yn benthyca llawer oddi wrth Erbury, Llwyd, &c.

14. ' Grorchestion Beirdd Cymru neu Bigiadau dewisol o waith y
Prydyddion o'r amrywiol oesoedd. Gan Eice Jones, or Blaenau,

yn Sir Feirionydd.'

Bice Jones ydoedd fab hynaf John Jones, Ysw., o'r Blaenau,
Llanfachraith, ger Dolgellau, yn sir Feirionydd, lie y ganwyd ef yn
y fl. 1713. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn hen Ysgolion Gramadegol
Dolgellau a'r Mwythig, gyda bwriad iddo arferyd y gyfi-aith ; ond gan
i'w dad farw pan oedd yn 18 oed, efe a benderfynodd aros gartref. He
y treuliodd ei oes fel boneddwr gwledig. Cyhoeddwyd llyfr o'i

Weddillion Barddonol yn 1818 gan ei wyr. Yr oedd yn un o'r

beirdd enwocaf yn ei amser. Ei fai oedd ei ysgafnder. Bu farw
Chwefror 14, 1801, yn 88 oed.f

15. * Difyrrwch i'r Pererinion o Fawl i'r Oen : yn cynnwysHymn-
au ar amryw Destynau o'r Ysgrythur Ian ; ac Ymddiddanion rhwng
Y Pererinion Gwyr a Gwragedd. Y Drydedd ran, J Gan mwyaf
wedi eu cymmwyso i'w canu mewn Cymdeithasau Crefyddol. Gan
David Jones, o Lanwrda.

Caerfyrddin, Argraphwyd, tros yr Awdwr, gan J. Eoss.
M,DCC,LXx.' [12plyg.]

16. *Y Seren Foreu, neu Ganwyll y Cyniry. Gan Ehys
Pritchard, A.M. Gynt Ficar Llanyinddyfri. At yr hyn y chwan-

egwyd ynghylch 359 o Benillion a gymerwyd allan o Scrifen-Law

* Methodiatiaeth Cymru, cyf. ii. t. 37*^4
; Dnjch yr Amsey'ocdd, t. 138-145.

+ V/illi&ma''a Dktionari/ of EmineyU Welshmen,

t Gwel rhif 6, d.f. 1763 j a rhif 27, d.f. 1766.
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yp Awdwr ei hun, pa un nas Cyhoeddwyd yn yr Argraphiadau

Cyntaf.

A gyhoeddwyd ac a Arf^aphwyd yn Llanyrnddyfri gan R. Tomas.
[Pris 38. 6c. bound.] m,doo,lxx.'

Yr oedd hwn y pedworydd argraffiad ar ddeg, o leiaf, er na
cliofrostrwyd eto ond naw, oddi oithr y * Pigion * a gyhoeddwyd
ddwywaitli.* Y niao i'r argraffiad hwn Ragyinadrodd gan Rhys
Tomas, ac i liwnw Olysp^rifen, yn dywodyd :

—

' Fy Nghydwladwy, Trefuodd Duw, Awdwr pob Daioni i 'scrifen-

iadau yr Awdwr Duwiol hwn gael eu rhoddi i mi i wneuthyr y
gorau o lionynt, ac wrth eu chwilio, deallais mai ei Bregethau oedd

y rlian fwyaf o lionynt, pa rai a gadwyd yn ei Lyfr-gell of yn Llan-
yrnddyfri, er dydd ei Farwolaetli hyd nes iddynt ddyfod i'm Llaw.
Ac OS rliydd l)uw i mi amsor, anturiaf gynnig rliai o honynt i'm
Cyd-Wladwj'r yn Argrapliedig

;
gan liyderu nas cant lai derbjTiiad

genych, nag a roddasoch i'w Garolau. Y Llyfr cyntaf fydd gwerth
Is. Pwy bynnag a'i cliwonycho anfonant eu Ilenwau ymma yn
ddi-draul, fol y gwybyddwyf y Rhifedi a allwyf Argraphu

; y hyn a
fydd yr un Llytliyren a Pliapur a hwnn. R. Tomas.'
Ond ymddengys na cliafwyd cefnogaeth ddigonol, ac felly y

maent yn wir wedi eu hollol ddinystrio.f

17. * Llythjrr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, at yr amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn perthynu.

Llanymddyfri : Argraphwyd gan Rys Tomas, 1770.'

18. 'Defnyddiol Ilymnau i Breswylwyr y Gxaig. Gan Morris
Griffiths, ger llaw HwlfTordd.

Trefecca, Argraphwyd dros yr Awdwr. m,doo,lxx.'

Morris Griffith ydoedd o Gaerbyddyn, yn agos i Langybi, yn
Eifionydd, sir Gaernarfon. Declireuodd gyda chrefydd gyda'r
Ymneillduwyr yn y Glasfryn Fawr. Symmudodd Wm. Prichard,
oedd yn byw yno, o Fon, o blegid yr erlidigaeth, a sjTnmudodd
yntau gydag ef, fel gwasanaetliwr, ac mae yn debyg mai yno y
declireuodd bregethu. Symmudcxld i sir Benfro, lie y bu gryn
amser mewn cyssylltiad a'r Methodist laid. Yr oedd yn byw yn
Prendergast, ger Ilwlflbrdd. Ymunodd a'r 1' r cjti

diwodd ei oes, ac ordeiniwyd ef fol cynnorthwywr gN\ aothol.

Bu farw yn 1805.

19. 'Llyfr Gweddi GyfTredin, a Gwcinidogaeth y Sacramentau,

a Chynneddfau a Sereraoniau eraill yr Eglwys, yn ol Arfer Eglwys
Loegr : Ynghyd. A'r Sallwyr, neu Salmau Dafydd, AVedi eu nodi

megis ac y maent i'w canu neu i'w dywedyd mewn Eglwysydd.
* Gwel rhif 1, d.f. 1646; rhif 2, d.f. 1070; rhif 6, d.f. 1672; rhif I, d.f.

1681 ; ihif 12, a.f. 1714 ; rhif 1, d.f. 1721 ; rhif G, d.f. 1725 ; rhif 14, d.f. 1740

;

rhif 19, d.f. 1766 ; a bwii yma.
t Rhagyinadrodd y Proffesor R. Recs i argraffiftd Rees o GanxcyU y Cymry.
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Gaer-Grawnt : Printiedig gan J. Archdeacon, Printiwr i'r Brif-

Ysgol. M.DCC.LXX.'

Y mae hwii yn Uyfr 8plyg hardd, yn wir yn un o'r llyfrau harddaf
a gyhoeddwyd yn y ganrif hono. Nid ydys wedi gweled dim o
weithiau yr oes bono yn dlysach na chywirach. na hwn. Yr oedd ei

wneuthuriad yn gostus iawn ; canys y mae yn cynnwys a ganlyn :

—

Ceir fel addurn rhagddalenol, Arf-arwydd Cymdeithas y Cym-
mrodorion, o blegid ymddengys mai dan ei nodded hi, pan oedd
Eichard Morris, o Swyddfa'r Llynges, yn llywydd, y cafodd ei gy-
hoeddi, ac yn ddiau o dan ei olygiad ef, er gwasanaeth personol a
theuluaidd boneddigion ag oeddynt yn aelodau o'r Gymdeithas
bono. Nid oeddynt o fewn cyrhaedd y cyffredin, ac felly anami
iawn y gwelir cyfargraff o honynt. Ceir ynddo yr ' Hyfforddiadau i

Ymddygiad Defosiynol,"^yna gwyneb-ddalen gerfiedig hardd, yn cael

ei hamgylchynu gan golofnau addnrnedig a dail, ac ar y pen
ucbaf pais arfau Tywysog Cymru, ac yn agos i'r gwaelod pais

arfau y deyrnas. Oddi fewn y mae teitl fel byn :—
' Gwasanaeth

Cyboedd Eglwys Loegr ; Wedi ei addurno a liv o Ddarluniadau
Newydd Ystoriawl : A Ddychymygwyd gan S. "VYale ; ac a Dorrwyd
ar Efydd, gan Eavenet, Grignion, Scotiri, Canot, Walker, a
Eyland.

Llundain : A Fwriadwyd gan Eisiart Morys , LL.C.C. Ac i'w

cael gantho ef, yn y Lie a elwir y Navy Office. 1755.'

Y mae rhai o'r cerfluniau yn ardderchog, yn enwedig rhif i. sy'n

gwynebu yrwyneb-ddalen. Y mae yr arlun, fel y traethir dano,

—

* Y Wraig mewn gweddus wisgiad, a'i brenbinol Goron, a arwyddoc^
Eglwys Loegr ; Pen pa un yw'r Brenhin. Mae hi yn satbru ar

Gleddyfau, Cadwyni, &c. i ddangos mor ffiaidd ganthi Erlidigaeth :

a'r Gangen Olewydd a ddengys ei bofider i Heddwch. Mae ei Haw
ddehau yn cyfeirio at y Bibl agored (a gynbelir gan Blant angyl-

aidd a Chap Ehyddid). i ysbysu ei chariad i'r Gwirionedd, a'r

rhyddid y sydd i'r boll Aelodau i chwilio 'r Ysgrytbyrau. Y Mitr

a'r Goron, a ddengys ei Llywodraetb Esgobawl ; a'r Bara a'r Gwin,

y Sacrament a roddir yn y ddau ryw i'r Llygion. Eist. Morys a'i

'sgrifennodd.' Y mae gwyneb-ddalen arall i'r * Llyfr Gweddi Gy-
ffredin, 'a'i amseriad yn ' M.DCC.LXX.'f Blaenorirbyn gan yr ' Act am
TJnffurfiad,' a'r ' Calendar,' yn decbreu yn 1752. Wedi ffurfiau y
gwasanaeth cyboeddus, ceir yr * Erthyglau Crefydd,' yng nghyd k
* Gosodedigaethau a Cbanonau Eglwysig.' Yna y mae wyth tudalen

o donau, er esiampl i ganu y Salman ; ar eu pen ucbaf y mae y nod

hwn :
—*Noda, yn He ch, dd, ii', 11, ng, pb, rh, tb, oranPrinderlle,'

b.y. yn y geiriau sy'n cydredeg a'r nodau, * darllenwcb c, d, f, 1, n,
3 3 3 3 3

p, r, t.'j: Ar y gwaelod dywedir, ' Y Psalmau gweddiau a ddylyd eu
3 8 3

* Gwel rhif 29.

t Gwel rhif 2C, d.f. 1770.

X [Math o ncxlyn nid annhel)yg i'r fTugi-en 3 sytlcl o dan y llythyrenau liyn ;

ond nis gellir ei ar4dango8 yn gywir heb fwrw llythyrenau i'r perwyl hwnw.J
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canu ar y Peroriaeihau Uoddfon : a'r Psalmau mawl ar y Peror-

iaetliau Crason ;' ac ar y diwedd dyyTedir, * Yr 8 diweddaf o Gyfan-

Boddiad Ifan Wiliain.' Diweddir gyda chyfknsoddiad y Salmaa
gan Edmund Prys.*

Bu ar^raHydd yr arpp-nffiad tlws hwn, J. Archdeacon, farw yn
Hemingtiord''Albot8, Medi 10, 1795, yn 70 oed-f

20. ^ * Catecism, neu Egwyddorion Crefydd. "Wedi eu liaddasu

at G^Thaoddiad Pobl iouaiugc a Phlaut ; Gyda Phrawfiadau Ysjjry-

thurol. Gan Henry lie ad. Wedi ei gyfieithu allan o'r Saesoneg.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan I. Ross, jm Heol-Awst, tros y
Parcli. Mr. Josia llees, o Gelli-onnen : Ac ar werth gan Mr. Jones,

Gwertliwr-Llyfrau yn Aberliouddu; a Mr. Rliyddero, Gwertkwr-
Llyfrau, yn Gaerfyrddin. (Pris Dwy Geiuiog).'

Ymddenpfys mai y cyfioitliydd a cliyhoeddwr ydoedd y Parcli.

JosiAii Pees, yr hwn oedd I'aL i'r Parch. Owen Pees, J o Gefn Artlien,

ger Llanymddyfri, ac wedi hyny o AberdAr. Yr oedd yn byw yn y
Gelli Gron, Ho a brynasid gan ei ail fab, Owen Pees, yr hwn oedd
gyfranog a Longman a'i Gyf. fol llyfrwerthwyr yn Lluudain ; ac yr
oedd yn weinidog y l^resbyteriaid yn y Gelli Ouen, lie wydd yn awr
ym meddiaiit y Sosiniaid. Ei fab hynaf oedd y Dr. Thomas Pees,
awdwr y rhanau o'r ' Beauties of England and Wales ' ag sydd yn
cynnwys siroedd Deheudir Cymru, yn ddwy gyfrol. Cyhoeddodd
bregetli o'i gylieithiad yn 18U5, o waith un Pyle, ar ' Ddrwg Fuch-
eddau dynioa fel achos o Anghrediniaeth,' mewn cyssylltiad a dwy
brcgeth gan y Parch. John Davies, person Llai.ddetty, ym !Nrivih-

einiog.

21. '^farwnad i'r Parchedig ^Ir. Lewis Lewis, G weinidog yr

Elengyl gynt yn Pencadair, ym Mhlwyf Llantihangel. Yr hwn a

ymadawodd a'r Byd y 27 Dydd o Fis Gorpheuhaf, yn y Flwydd-

yn 1770. At ba un y chwaiiegwyd, Odl am Lwyddiant yr Efengyl.

A gyhoeddwyd ar ddymuniad auiryw o Aelodau yn pertliyn i Gyn-
nulleidfaoedd y rhagddyw^dedig Mr. Lewis Lewis. Gan Stephan
Ifans.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdwr, gan I. Poss, yn Hool-
Awst, Lie mae ar werth ychydig nifer o'r Llyfrau rhagoiui a eiwir
Achosion Cydwybod. 1770.*

Yr oedd ^[r. Lewis yn byw ya y DdAl Wen, Llanfiliangel ar Arth,
yn sir Gaerfyrddin. Ycliydig o flynyddoedd y bu yn y weinidog-
acth.§

• Gwelrhif 34, d.f. 1770.

f Timi>erley'8 Dictionary.

X [Yn rhif 11, d.f. 1771, dywedir mai mab i'r Parch. Lewis Rees, a brawd i'r

Dr. Abraham Kees, ydoedil Josiah Hees, o'r Gelli Onen.]

§ Ilanes yr ynmfilldutryr, gan MorgaiL
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22. * Hanes Gywir o Drial William Spiggot neu Spicket, Jolm.
Spiggot neu Spicket William Morris William Thomas neu Blink
David Morgan, neu Eurych Biog William Walter Evan, Charles
David Morgan a'i Fab Llywellin. Pa rai a driwyd ar Ddydd
Mercher yr 28 o Fawrth 1770 yn Henffordd o flaen yr anrhydeddua
Mr. Baron Perrot, a Mr. Justice Yates, am y Galanastra Annynol y
wnaethant ar William Powell o Lanaraeth yn Sir Gaerfyrddin,

Pendefig.

Llanymddyfri : Argraphwyd gan E. Tomas, 1770.'

4plyg bychan ydyw. Ar gefn y fyneglen y mae ' At y Cymry,'
gan ' Daniel Tomas Argraphydd,' yn yr hwn yr hysbysa mai efe a'i

cyfieithodd, y grwgnach o herwydd difiyg amgeledd a ga y Gymraeg,
ac y crybwylla yn barchus am y ' Cymmrodorion Society. ^"^ Ehoddwyd
yr hanes hefyd yn rhifynau * Trysorfa Gwybodaeth, neu Eur-
grawn Cymraeg.'f Cyhoeddwyd yr unrhyw yn Seisonaeg hefyd, yn
dwyn y teitl canlynol :

—

* The Trial of William Spiggot, alias Spickett, John Spiggot,

alias Spickett, Wm. Thomas, alias Blink, David Morgan, alias

Lacy, Wm. Walter Evans, Cha. David Morgan, Wm. Charles, and
David Llewellin, For the Murder of Will. Powell, Esq;ofGlan-
areth, in the Parish of Llangaddock, in the County of Carmarthen

;

At the Assizes held at Hereford, On Wednesday the 28th of March,

1770 ; Before Sir Joseph Yeats, Knt.

Glocester, Printed by E. Eaikes ; and sold by S. Bladon, in
Paternoster-EoT\' ; C. Badham and M. Davies in Hereford ; P.
Davies in Leominster ; H. Berrow in Worcester

; J. Evans in Car-
marthen ; the Booksellers in Bath and Bristol ; and by the Distribut-

ors of the Several Newspapers, &c. &c.'

Y mae yn hwn arlun teg o'r Uofruddiaeth.

23. * The Christian Covenant, or the Baptismal Yow, as Stated

in our Church Catechism, Scripturally explained by Questions and

Answers. With Account of the Creation and Fall of Man, the

Covenant of Works. The Third Edition. | By a Minister of the

Church of England.

London : Printed by J. and W. Oliver, in Bartholomew-Close

j

Printers to the Society for Promoting Christian Knowledge.
MDCCLXX.'

* Llythyr y Parch. W. Thomas, Bwlch Newydd.

t Gwel rhif 2.

X Gw«l rhif 9, d.f. 17C2.
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24. ^ * Aleluia Drachofn : Neu, Dair Rhan o'r Ilyinnau a Gyf-

enwid Ffarwel Welodig, &c. Wedi eu hargraphu yn un Lljfr, a'u

Diwygio. Gan W. Williams.

Caorfyrddin, Argraphwyd ac ar w«Tfli dros vr Awdwr gan loan
Daniel.*

25. * Letters from Snowdon : Ut-sciiLIiig a Tour through the

Nortliem Counties of "Wales. Containing tlio Antiquities, History,

and State of the Country : with the Manners and Customs of the

Inhabitants.

London, Printed for J. Eidley.f in St. James's Street ; and W.
Harris, No 70 St. Paul's Church-Yard, mdcclxx.* [8vo.]

Dywedir mai Jos. Craddock, Ysw., F.R.S., oedd ysgrifenj^dd y
Llythyruu hyu. Cyhoeddwyd argraihad o honynt yn Lublin yr un
flwyddyn.

26. * Cicero's Brutus, or the History of the famous Orators ; also

his Orator, or Accomplished Speaker. Now first translated into

English, &c.'

London, 1770, 8vo. Gs.

Y cyiieithydd ydoedd E. Jones, Bardd y Brenin.

[Nid oes mo'r berthynas leiaf rhwng y gwaith h\m a ChjTaru a'i Uenoriaeth,
othli eithr ei f<nl, fel yr ynuldengys, yn waith rhyw Gymro : ond yr wyf o'r

fani fod ein hawd\\T wedi camgj'uimeryd yr ainseriad, ac wedi priodoli y C5rf-

ieithiad i wr cyfenw i'r un a gyminerodd y boen wrtho. Nid oedd Eaward
Jones (Bardd y Brenin), yr hwn a aned yn 1752, y pryd hwn ond 18 oed ; a
tliau mai nid pvaith llencyn o'r oedran h\\7iw ydyw cyfieithiad mor rhagorol.

Dywed y Dr. Adam Clarke, t mai yn 1770, chwecb mlynedd yn y blaen, y
cyhoedclwyd y gwaith, pryd yr oedd Bardd y Brenin yn 24 oed, ac wedi bod
yn Llundain yn chwareu ei delyn yng nghylch dwy flynedd. Nid oes ond
ychy(Ug o amiuheuaeth yn fy meddwl mai Edward Jones, o'r Demi Fewnol,
awdwr ' Index to Records,' 2 gyfrol unj)lyg, 1795, a 'Cb.j'fraitb Plwyf,' 12i>lyg,

1794, y<l>'w y cyfieithydd gM-irioneddoI. Am ansawdd y gwaith,
dywed y Dr. Clarke ei fod yn g> lieitbiad o fwy teilyngdod na cbyffredin, a'i

fod yn ffydillami, ya hoewych, ac yn eglur.J

27. * Anti-Pamela, or Memoirs of James Parry and Parthenissa.

2 Vols. 3rd Edition. 1770.'

28. * Hyfforddiadau i Ymddygiad Defosi3mol a Gweddus yng
Ngwasanaeth Duw ; Yn fwy enwedigol yn yr Arferiad o'r Weddi
GylTredin a ai)pwyntiwyd gan Eglwys Loegr.

Caer-grawnt : Printiedig gan J. Archdeacon, Printiwr i'r Brif

* [Ymddengys mai yn y fl^^'j'ddyn hon y dechreuodd loan Daniel argraffii:

ond gAveler rhil" 19, d.f. 1784.]

t Cafodd Joseph Kidley wobr o 42/;. ya 1795,^ y Gynideithaa cr Cefnogi

y Celfyddydau, am wneyd gwellAd yn yr argrafiwaa^.—Timperley's i>ic(M>i»-

ary.

X Bibliograpkieal MitceUanj/^ i. 44.
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Ysgol, tros Edward Ryland : Ac ac werth gantlio yn ei Dy, No 67
yn yr Old Bailey, Llundain,- mdcclxx.'

29. * Eglurliad o Bdawn yr Yspryd ; sef Sylwedd Pregeth yn
Ebenezer, yn Sir Benfro, y deufed dydd ar bymtheg o Eagfyr,

1769. Yn cael ei gwneuthyr yn gyhoeddus fel hyn, er mwyn y
Gynnulleidfa yno, ar eu Dymuniad. Gan W . W .

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdwr, gan I. Eoss, yn Heol-
Awst. MDCCLXX.'

William Williams ydoedd fab i William ac Ann Williams, o'r

Dref Each, Llan Nant G-wyn, yn sir Benfro, lie y ganwyd ef yn 1732.
Cafodd ddysgeidiaeth gyfiredin dda, gyfaddas i lenwi ei gylcb fel

boneddwr gwledig. Ymbriododd yn 1751 a Miss Bowen, Llwyn y
Gwair [ger Trefdraetb]

,
yn sir Benfro; ac eilwaith ag un Miss Morgan;

a tbrydedd waith yn 1784, a Miss Lewis, o Lwyn y Grawys, yn yr un
sir. Bedyddiwyd ef yng Nghilfywyr, Mawrth 2, 1760, pan ydoedd
yn 28 oed, a dechreuodd bregethu yn fuan ; ac ordeiniwyd ef yn
gynnorthwyol i weinidog Blaen y Waen, yn 1766. Yn 1774-5
daeth i fyw i dref Aberteifi, a bu yn offerynol i godi aclios y
Bedyddwyr i gyfrifiaeth a phoblogrwydd mawr yno. Gwnaed ef

liefyd yn Ustus yr Heddwch dros siroedd Penfro ac Aberteifi, yr
hyn oedd dra rhyfedd, pan oedd gweithredoedd y Test and Corporation

Act mewn grym, yn gofyn i bob un a lanwai swydd o anrhydedd
neu elw dan y Uywodraeth, gymmeryd Swper yr Arglwydd yn jv
Eglwys Sef3^dledig, cyn pen blwyddyn ar ol ei osodiad yn ei swydd,
ac unwaith, o leiaf, bob blwyddyn ar ol byny, dan boon o ddirwy
drom, a cholli ei swydd. Bu Mr. Williams er liyny yn y swydd
dros lawer o flynyddau heb ymostwng unwaith i'r prawf hyny o
gydymffurfiad ag Eglwys Loegr. Dichon ei fod yn gallu gwneyd
hyn o dan gysgod yr Act of Indemnity^ yr hon oedd yn diogelu

swyddogion rhag cosp am y cyfryw droseddau, yn y flwyddyn a aeth

heibio. Yr oedd yr ardal ag yr oedd yn byw ynddi yn llai erlidgar

nag ardaloedd ereill, ac yntau ei hun o gymmeriad uchel fel gwr
boneddig, yr hyn yn ddiau a wnaeth lawer yn ei ffafr. Byddai yn.

cael y flaenoiiaoth yng nghyfarfodydd yr XJstusiaid, ac yn gadeir-

iwr y Brawdlys Trimisol. Bu farw Awst 13, 1799, yn 76 oed, a'r

32fed o'i weinidogaeth.*'

30. *Y Bummed Pan o Ganiadau Seion ; neu Hj-mnau ac Odlau>

Ysbrydol. Gan John Thomas, Gweinidog yr Efengyl gerllaw'r

Efynhonnau, ac yn Phaiadr Gwy, Sir Faesyfed.

Trevecca : Argraphwyd yn y Elwyddyn mdcclxx.'
f

31. * History of the Gwydyr Family. By Sir John Wynn.'J
* Ilanes y Bedyddwyr, gan Jones, t. 79-85, 240.

t Gwel rhif 12, d.f. 1762 ; a rliif 13, d.f. 1764.

X Crwel rhif 41, d.f. 1781. Khoddwyd liefyd argi-affiad arall gan Angharad

Llwyd yn 1827. [Oesycl yr awdwr nod aniniheuaeth (H) o tlaen dyddiad yr

argrailiad liwn ; end nid oes ammheuaetli nad y Hwyddyn.lion y cyliocddwyd.ef.

Ei golwynydd ydoedd yr Anrh. Daines Barrington.J
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32. ^ * Some Observations on Passages of Scripture ; and Letters

by Thomas Meredith.

. Salop Printed by W. Laplain.'*

33. 'Llyfr y Salman, Wedi eu Cyfieithu, a*u Cyfansoddi ar

Fosur Cordd, yn Gymraeg. Trwy Waith Edmund Prys, Arch-

ddiacon Meirionydd.

Caer-grawnt : Printiedig gan J. Archdeacon, Printiwr i'r Brif-

Ysgol. M.DCC.LXX.*

Yr oedd hwn yn gyssylltedig a Llyli* Gweddi Gyffredin y flwydd-

yn hon.f

1771.

1. * Gweledigaethau Dimadwy ; neu Ddehongliad i'r Breuddwyd-

ion o amryw ystyriaethau, wedi ou casglu allan (gan mwyaf) o

Scrifoniadau gworthfawr yr hen Gymry.

Caerfyrddin."

2. * Gloria in Excolsis. Neu Ilymnau o Fawl i Dduw a'r Gen.

Y rhan gyntaf. Gan Wm. AVilliams.

Llan}Tnddyfri."

3. * Hunan-Adnabyddiaeth : neu Draethawd, yn dangos Natur a

Mantais y cyfryw Wybodaeth Bwysfawr, a'rFforddi'w Chyrhaedd-

yd : ynghymmysg ag amryw o Ystyriaethau ar y Natur Ddynol.

Gan John Mason, A.M. "NVedi ei Gyfieithu yn G}Tnraeg gan

Josiah Rees.

Caerfyrddin, Argraphwj'd dros y Cyfieithydd gan J. Eoss : 1771.
Ar werth liefyd gan Daiydd Jones, Aborhonddu ; Dafydd Morgan,
Castell Nedd ; R. Kliydderdi, Gwerthwr-Llyfrau, yng Ngliaer-
fyrddin, a — Jenkins, Gwerthwr-Llyfrau, Bontfaen. [Pris SwUt
heb ei rwymo].' [12plyg.]

4. % * Canwyll y Cymry, gan Rees Prichard.*

Yr oedd hwn y p}Tnthegfed argraffiad, er na restrw^'d oto ond un
ar ddeg, heb law y * Pigion ' a gyhoeddwyd ddwywaith.J

5. 'Welsh and English Dictionary, gan W. Evans.

Carmarthen.'

• liwel rhif 1,3.

+ Gwel rhif 19, a 28.

t Gwel rhif 1, d.f. ir>46 ; rhif 2, d.f. 1670; rhif 6, d.f. 1672; rhif 1, d.f.

1681 ; niif 9, d.f. 1700 ; rhif 1, d.f. 1721 ; rhif 14, d.f. 1740 ; rhif 19, d.f. 1766 ;

rhif 16, d.f. 1770 ; a hwn yma.
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Gwnaetli y Parcli. T. Richards, Llangrallo, weUiadau yn jr ar-

graffiad hwn.*

[Pwy oedd y Parchedig William Evans, awdwr y Gleirlyfr hwn ? Nid oes
cymmaint a gair am dano yn neb o'n coffaon ; ond eto yr oedd yn awdwr
Geiriadur Seisoneg a Chymraeg nid anghyfrifol. 'A "Welsh and English
Dictionary,' medd ein hawdwr ; ond 'An English and Welsh Dictionary'
a ddylasai fod ; canys y Seisoneg sy flaenaf ynddo.]

6. ' Gweinidog wedi marw yn Uefaru eto, sef cynnwysiad Dwy
Bregeth a bregethwyd Tachwedd 11, 1770, ar farwolaeth y Parch-

edig Go. Whitfield, A.M. gyn o Goleg Penbro yn Rhydychen,

Chaplain yr Anrhydeddas larlles Huntingdon, Gan y Parch. Mr.

David Edvp-ards. A Gyfieithiad i'r Gymraeg y Parch. Mr. P.

Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros y Cyfieithydd gan J. Ross. 1771.

[Pris Dwy Geiniog.]
'

7. ' Trysorfa Auraidd i Blant Duw, trysor y rhai sydd yn y Nefoedd

;

yn cynnwys Testynau dewisedig o'r Bibl, a Sylwadau ysbrydol a

phrofiadol, am bob dydd yn y flwyddyn. Ysgrifenwyd gan C. H.

V. Bogatsky. Ynghyd a Hymnau a ddewiswyd at bob nn o

honynt, o waith y Dr. Watts.

Trefecca, Argraphwyd dros y Cyfieithydd, yn y flwyddyn 1771.*

Y mae hwn yn lyfr trwchns, dros 36*0 o dndalenan, ac yn agor yn
ei dalcen, fel llyfrau canu. Y cyfieithydd a'r cyhoeddydd ydoedd y
Parch. John Thomas, gynt gweinidog yr Ymneillduwyr yn Rhaiadr
Gwy, Cae Bach, &c., yn sir Faesyfed ; ond y mae rhagymadrodd byr,

o dan y peniad o ' Y Cyfieithydd at y Darllenydd,' wedi ei arwyddo
a'i amseru fel hyn: * J. T.' ' Manafon, Sir Drefal. Medi 3. 1771.'

8. * Llewyrchiadau Gras o dan yr hen OruchwyHaeth, mewn
Hymnan ar Destynan Ysgrythyrol. Hefyd Lloffion o Hymnau'r

Dr. Watts, yn perthyn i'r llyfr Trysorfa Auraidd, &c.t Gan J. T.J

Trefecca ; Argraphwyd dros yr Awdwr. M DCC Lxxi.'

9. * Pregeth ar Farwolaeth y Parch. G. Whitfield, A.M. Qyda

plieth o hanes ei fywyd. Gan J. Wesley, A.M. Cyfaill (gynt) o

Brif-Ysgol Lincoln, yn Rhydychen, a Chapelwr y wir anrhydeddus

larlles Waddolog Buchan.

Pontfaen, Argraphwyd gan Rhys Thomas, tros y cyfieithydd

Henry Lloyd. 1771.'

Ymddengys fod y cyfieithydd a'r cyhoeddydd,

• Titlepage of Edition 1832. [1812 ?]

t Gwel rhif 7.

X Y Parch. John Thomas uchod.
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Henry Li^oyd nea Hakui Li.wyd, yn frodor o Rydri, ger Caerpliili,

yii sir Forf^uiwp^. Ymuiiodd a Mr. Wesley, a dechreuodd bregethu

yn fiuiu. Hychan oedd ei ddoiiiau, ond yr oedd yn dd)'n duwiol,

gonest, a da.* Gan ei fod yn alluocach i bregethu yn Ov n.r;..- r nag yn
Seisonaeg, treuliodd ei holl amser yn teithio yn Nehtt uiru,t

oddi eithr unwaith yr anfonodd Mr. Wesley ef i u,..., „ , He y
cyfartu a»j erliili^ieth orwyllt, a plian oedd yr erlidwyr yn ei faeddu,

yn eu cynddaredd, efe a di-oes i weddio yn Gymraej]j, yr hyn a ne>%'id-

lodd agwedd yr holl dorf ; meddyliasant ei tod yn rhywlxith g(jroch-

naturiol, a chafodd lonyddwch. Ba yn llafurio lawer o flynyddcxidd
;

a bu farw yn dantj^nefeddus, mewn oedran te«^, wedi treulio ei gyfan-

Boddiad allan yn Ihvyr, lawer o flynyddoedd cyn sefydla yr achos

Wesleyaidd Cymreig yn y Dywysogaeth.^

10. * The Circles of Gomer, or, an Essay towards an Investigation

and Introduction of the English, as an Universal Language, upon the

first Principles of Speech, according to its Hieroglyfic Signs, Argrafic

Archetypes, and superior. Pretensions to Originahty ; a retrieval of

original Knowledge ; and a re-union of Nations and Opinions on the

like Principles, as well as the Evidence of ancient Writers ; with an

English Grranunar, Some Illustrations of the Subjects of the Author's

late Essays, § and other interesting Discoveries. By Row. Jones,

Esq.

London, Sold by S. Crowder, in Pater-noster Row ; Richardson,

and Urquhart, at the R<\yal Exchange ; P. Elmsley, in the Strand

;

and J. Almon, in Piccadilly. 1771.'

11. ' Rhai Rheolan a Chyfarwyddiadau a gynnygiwyd er cynnyddu

Cyfeillach Grefyddol ym mhlith Crist'nogion, ynghyd a Hymn ar

Dymmer Lonydd. O waith y Parchedig Mr. Lewis Rees.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross. 1771.*

Y Parch. Lewis Rees ydoedd fab i Rees Edward Lewis, o'r Glyn
Llwydrew,§ ymmhlwyf Glyn Corwg, ynsir Forganwg, lie y ganwyd
efMa\NTth2, 1710. Yr oedd ei daid yn offeiriad phN-yf Penderyn,
yn sir Frycheiniog, ond ei rieni yn aelodau gyda'r Presbyteriaid ym
Mlaen Gwrach. Cafodd ei addysg o dan ofal Mr. Davies, yr hwn
oedd y pryd hyny yn gweinidogaetliu ym Mlaen Gwrach, ac ymunodd
&'i gynnulleidfa. Bu wedi hyny dan ofal Mr. Simons, gweinidog Chwar-
elau Bach, ger Castcll Nedd, a Mr. Price, Ty'n Ton, gweinidog Pen y

• Atmore'a Methodist Memorial^ p. 243.

+ Pregethai yn lied fynych yn nhy Mr. B. Isaac, ar y Man Moel, ym mhlwyf
Bedwellty

; y rhai a Ixirthynent i p'nnulleidfa wreiddiol y Botlydd^^-yr CySred-
inol yng Ngnraig y Fargoa, ym mnlwj'f (ielligaer, air Forganwg.

J Yr Eiirgrawn Weslei/aidd^ 1848, t. &5, nodjTi.

§ Gwel rhif 18, d.f. 1668 ; a rhif 15, d.f. 1769.

H [' Oljpirhyiodref' yn ol y CoJiarU gan Roberta.]
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Bont ar Ogwy. Oddi yno aeth i Ysgol Ramadegol Mr. V. Griffitli,

Maes Gwyn. Ai* annogaeth neilldaol, aeth gydag Edmund Jones,

Pont J Pwl, i'r Gogledd, yr hyn a derfynodd yn ei ordeiniad ym
Mlaen Gwrach, Ebrill 13, 1738, pan yn 28 oed, er mwyn gweinidog-

aetliu yn y Gogledd, yn neilldnol yn Llan Bryn Mair. Priododd yn
1740 a merch i foneddwr o'r enw Penry, o sir Frycheiniog^ a bu
iddynt chwech o blant—Josiah, a fu wedi byny yn weinidog Gelli

Onen ; Abrabam, yr enwog Ddr. Abrabam Rees, o Lundain ; Mary,
Isaac, Jacob, ac Ebenezer. Yn 1745, symmudodd i Faes yr Onen,
lie y bu h^d 1759, pan y symmudodd i D^'r Dwncin, Morganwg.
Wedi marwolaetb ei wraig yn 1 794, symmudodd i Abertawe ; ac yn
olaf i Lansamlet, at ei fercb a'i fab yng nghyfraitb, y Parcb. J.

Davies, lie y bu farw Ma^\rrtb 21, 1800, yn 90 oed, wedi bod yn y
weinidogaetb 70 mlynedd.*

12. 'A Dissertation on tbe Welsb Language, Pointing out it's

Antiquity, Copiousness, Grammatical Perfection, witb Remarks on

it's Poetry ; and otber Articles not foreign to the Subject. By John
Walters, Rector of Landough, Glamorgan-shire.

Cowbridge, Printed to the Author, by R. and D. Thomas.

f

.M,DCC,LXXI.' [8V0.]

Y Parch. John Walters a anwyd mewn ty bychan ger Uaw y
Eforest, ym mhlwyf Llanedi, yn sir Gaerfyrddin, yn 1721.X Cafodd

ei ddysg yn Rhydychain, lie y cyrhaeddodd radd A,C. Wedi cael

nrddau, cafodd bersoniaeth Llandocheu, ger y Bont Faen, yn sir

Forganwg, a phrebendariaeth yn Llandaf ; ac yr oedd hefyd yn ficar

St. Hilari, yn yr un sir. Bu farw Mehefin 1, 1797,§ yn 77 oed.||

13. * Taith y Pererin, tan Gyffelybiaeth Breuddwyd, &c. Wedi

ei gydmaru oil yn ffyddlon a'r argraphiadau goreu yn Saesoneg, a'i

•ddiwygio o amryw feiau anafus
;
ynghyd a Rhagymadrodd a Diwedd-

glo yr Awdwr, y rhai na buont erioed o'r blaen yn Gymraeg.

Gaerfyrddin, argraphwyd ac ar werth gan J. Ross, yn Heol Awst.

At werth hefyd gan Mr. Allen, yn Hwlffordd, a Mr. W. Jones, yn y
IBala. 1771. [Pris naw ceiniog, gyda elw da i brynwyr amryw. J

'

* Yr Adolygydd, 1852, t. 201-206. [Gweler hefyd Ychydlg o Hemes y
•diweddar Barched'uj Lewis Bees : gaii Jolin Roberts, Llaubrynmair. Caerf^Tddin,

1812, 12plyg.]

t Rhys a Daniel Thomas, gwel rhif 22, d.f. 1770.

X [Yng Nghoflyfr Bedyddiadau plwyf Llanedi, cofnodir ei fedydd ef yn y
feiriau canlynol :

—

^ Johduneft fd'uis Johanuis Walterii 22 Aui/iisfi 1721.'*

'entref bychan, neu dwr o deios, yw y Fforest, ac yn un o'r tai hyn, yn ol

traddodiad yr ardal, y ganed y geirlyfrwr. Ymddengys mai rhai o Landdevri

Brefi, yng Ngheredigion, ydoedd y Waltersiaid yn eu dechreuad ; ac y mae yr
enw yn gyffredin yn y parthau hyny hyd heddyw, er ei fod wedi diflanu yn
Llanedi a'r cwmpasoead. Y mae cangen arall o'r un Waltersiaid wedi jTUScfydlu

yu Lianymddyfri a'r gymmydogaeth.]

§ Williams's Eminent Wehhmen.

II
Y Brython, 18G3, t. 208.

• Uythyr j Parch. D. WilUamB, B.P.
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Y mae rhan^vraftdrodd, nen ' Gair at y Darllenydd/ yn ei ragflaenn,

gan yr argnifiycid, yii hy«by8a pa gyfuewidiadau a gwelliadau a
wnaed yii yr urj^ralHjul hwn, ac yn Hicrliau ei fod y goreu a ddaethai

alluii hyd hyiiy. Gellir ystyriod hwn yn bcdwerydd argraffiad o
leial'.»

14. * The Welshman's Candle : or the divine Poems of Mr. Rees
Prichard, sometimo Vicar of Llandovery, in Carmarthenshire.

Now first translated in English verse. By the Rev. William

Evans, Vicar of Lanhaden.

Carmarthen, printed by J. Ross. m,dcc,lxxi.' [8vo.]

15. *Prcgeth a bregethwyd gan y Parchedig Mr. Gcorgo
Whitefield, yn y Tabernacle yn LIundain, Awst 30, 17G9, ar ei

yraadawiad i Georgia. Cyfieithwyd gan y Parchedig Mr. John
Rowlands.

Llanymddyfri, argraphwyd gan Rhys Tomas. m,dcc,lxxi.*

Y mae yn ei ddiwedd ychydig o hanes marwolaeth Mr. Hcrvey.

[Testyn y Bregeth yw loan x. 27, 28 ; ac aracan ei thraddodiad ydoedd cael

tanysgrifion ueu gaagliadau at yr achos yn America. Llyfryn 12plyg o 24 tu-

dalen y<lyw,]

16. ' Pob Dyn ei Physygwr ei hun. Yn Ddwy Ran. Yn cynnwys

I. Arwyddion y rhan fwyaf o glefydan ag y mae Dyn yn ddaros-

tyngedig iddynt, ynghyd k Chynghorion rhagddynt, a gasglwyd o

waith prif Physygwyr en Hoesoedd. Gtin Dr. Theobald, aca
gyhoeddwyd yn Saesneg trwy orchymyn ei ddiweddar Uchelradd

Wiliam Dawc o Cnmberland; at yr hyn y chwanegwyd amryw
Gynghorion at yr nn rhyw glefydan, allan o 'Sgrifeniadan hen

Awdwr profedig. II. Yn cynnwys Cyiighorion rhag y rhan fwyaf o

glefydan ag y mae Ceffylau, Ychen, Qwartheg, Lloi, Wyn, a Moch
yn ddarostyngedig iddynt : Gwedi en casgln allan o waith Awdwyr
profedig: Y cwbl yn cynn^>'y8 petliau isel bris a hawdd eu cael.

Ynghyd a Thabl at bob Rhan. Tra ch}Tnmwy8 ac angenrheidiol

ym mhob Tenia ac i bob Trafacliwr. Newydd ei gyfiaethu iV

Gymraeg.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac a werthir gan I. Ross. 1771.' [Pris

ehwe cheiniog heb ei rwymo.] '

17. ' Cynghorion Tad i'w Fab. Yn rhoddi iddo gyfarwyddiadau

pa fodd i ymddwyn ei honan yn y Byd presennol.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan I. Ross ; ac ar werth
hefyd gan y Parch. Tomas Wiliam, Mynydd bach. m,dcc,lxxi.'

* Gwel rhif 2, d.f. 1688 ; rhif 1, d.f. 1699 ; rhif 6 a 7, d.f. 1768 ; a hwn ym*.

63
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18. * Taith y Pererin.

Argraphwyd yn j Mwythig, ac ar werth yno gan J. Eddowes.
1771.'

Yr oedd hwn yn bummed argraffiad o leiaf.* Mynycli y cyfar-

fyddir a dau argraffiad yn yr un flwyddyn o'r lien lyfrau Cymreig

—

im yn y Deheudir, a'r Hall yn y Mwythig i'r Q-ogledd.

19. *Marwnad ar Farwolaetli y Parch. Mr. Morgan Jones o

Blwyf Blaenan-Gwent, Gweinidog yr Eglwys ymgynnulledig yn y
Nenadd, ym mhlwyf Pant-teg, Sir Fynwy

;
yr hwn a ymadawodd

a'r fuchedd hon lonawr 11, 1771. Yn y 55 flwyddyn o'i Oedran.

Argraphwyd yn y Bont Faen, gan R. Thomas.'

20. ' Y Catecism ; hynny yw, Athrawiaeth i'w dysgu gan bob nn,

cyn ei ddwyn i'w conffirmio gan yr Esgob. Gyda ag Ysgrythyrol

Testynan perthynasoL

Argraphwyd yn Llundain yn y flwyddyn m,dcc,lxxi.'

21. * Llythyr oddi wrth Gymmanfa o "Weinidogion at yr amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn perthynu.

Llanymddyfri, Argraphwyd gan Rhys Tomas. 1771.'

22. ^ * Caniadau Dwyfol ; wedi en hjamcann mewn iaith esmwyth

er bndd a gwasanaeth i Blant yn Saisneg gan Isaac Watts, D.D.

Ac a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Dafydd Jones, o Lanwrda.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar Werth gan I. R-oss, yn Heol-Awst,
ac ar werth gan Mr. R. Rydderch, G-werthwr Uyfrau, yng Nghaer-
fyrddin ; Mr. Allen, yn Hwlfibrdd ; Mr. D. Morgan, yng Nghastell

Nedd ; Mr. Beadles, yn Mhont y pwl ; a Mr. Jones, yn Aberhonddu.
M,DCC,LXXI. Pris Chwe' Cheiniog wedi ei rwymo.'

Cynnwys hwn 45 o dudalenan 8plyg. Nid oes iddo ragymadrodd

;

end cyfieithiad o ragymadrodd y Doctor ar ddygiad plant i fyny. Y
mae yn cynnwys talfyriad o'r Deg Gorchymmyn ar Giin, a welir

mor fynych mewn llyfran egwyddori plant ; ond ni chydnabyddir eu
bod yn waith Watts, ac o gyfieithiad D. Jones.

23. * The Contemplative Man, or the History of Christopher Crabi

Esq ; of North Wales. Vol. i.f

London : Printed for J. Whiston, Fleet-Street, mdcclxxi.'

24. * An Account of the Convincemcnt, Exercises, Services, and

1' ravels, of tliat Ancient Servant of the Lord, Richard Davies. With

• Gwel rhif 2, d.f. 1688; rhif 1, d.f. 1C99 ; rhif C a 7, d.f. 1768; rhif 13,

uchod ; a hwn yma.

t Yr wyneb-ddalen yr un modd i'r ail gyfrol.
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1

Relation of Ancient Friends, and the Spreading of Truth in North

Wales, &c. The Thiid Edition.

London : Printed and Sold by Alary Hind, at N® 2. George-Yard,
Lombard-Street. 1771.'*

25. * A Vindication of the Conduct of the Associated Ministers in

Wales: with some Remarks on the late Declaration and Protest.

By a Member of the Association.

Carmarthen, Printed by J. Ross, for R. Rhyddero, Bookseller and
Stationer in the Market Place. m,dcc,lxxi. [Price Six-pence.]

*

Llyfryw hwTi ar pyncian me^vn dadl rhwng y Calfiniaid a'r Pelagiaid

ym mhlith yr Ymncillduwyr yn Neheubarth Cymru, yn erb}Ti llyfr a
gyhoeddasid gau y Dr. Jenkins, ac a ysgrifenasid, tybygid, gan y
Dr. B. Davies.

26. ^ ' Golwg ar y Ddinas Noddfa ; Mewn Casgliad o Hymnau, i

Ddifyrrn y Pererinion, sydd yn teithio trwy Lyn Wylofain, i'r

Breswylfa lonydd. Ynghyd a Marwnad, Ester, G\vraig Wiliam

Sion, oV Llawelau, ym Mhlwyf Lansawel, yn Sir GaerfjTddin : Hi a

fu briod ag ef 19 o Flynyddoedd. Gorphenuodd ei Gyrfa yn 55 oed;

Chwefror 6. 1770. Gan Morgan Rhys.

Caerfyrddin, Argraph^vyd gan I. Ross, tros yr Awdwr, 17—

'

[Congl y ddalen ar goU.] [' Pris Dwy Geiniog.]
'

27. * A Letter to certain Dissenting Ministers in Wales occasioned

by their forming an Association and Subscribing to certain Articles

of Faith. With a Postscript, containing Remarks on a lato Vindica-

tion of their Conduct. By a Layman.

Carmarthen, Printed for the Author by J. Ross ; and sold by T.

Rhydero. Bookseller and Stationer, near the Town Hall. 1771.

[Price Sixpence.]
'

28. % [' Llythyr at bob Cymro Ewellysgar a garo ffyrdd y gwir-

ionedd, wedi sylfaenu ar un gair hynny ydiw Cofia Prep;eth^^T xil

Pennod ar gair cynta or adnod trynta Ctjfia. O Wuith Ellis

Roberts, Cowper.

Argraphwyd yn Warrington gan William Eyres, Printi\vr a
Gwerthwr Llyfreu Tros Moses Evans o Llanddoged yn agos i Llan-

rwst. (Pris Tair Ceiniog.).* 12plyg : 28 tudaleu.

Yn anffotlua an^bo6o<ld ' Elis y Cowper ' osod j fli^yddyn yr argraffwyd e£

ar lawT ; ond gan I'w ' Ail Lythyr ' (rhif 20, d.f. 177*2) ynnld.ingM yng nghorff

y riwvvidyn nesaf, y mae yn debygol, mai o gj'lch jt aniscr hwni y gwnaeth y
* Llytnyr ' yma ei ymddangosiad. Duwinydd digrii o'r fath ddigrifaf ydoedd

Gwel rhif 1, d.f. 1657 ; a rhif 3, d.f. 1705.
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Elis ; a dyma'r tro cyntaf iddo, medd efe, ysgrifenu, neu o leiaf gyhoeddi, dim
mewn iaith rydd : ond y mae dernynau yma ac acw ar hyd y gwaith nad
ydynt ryddiaith, a thebyg ddigon fod Elis yn medru gwneuthur barddoniaeth
o honynt. Y mae yr iaith yn garbwl, glogyrnaidd, werinaidd, ac yn wallus i'r

eithaf. Dyma yr hyn a eilw yr arddunol fardd yn Rhagymadrodd :

—

* Dyma'r llythyr cyntaf iw osod
A neis i erioed heb fod ar draethod ;

Derbyn hwn y Cymro mwynian,
law dyn gwael fel di dy hunan.

Cymerwch bawb fi yn Eggysodol,

O ran nad wy na doeth na duwiol
:;

Pedfawn medru gwneud daioni

;

Fe fydde gan waith yn dda gan i."'

Ar y tndalen olaf, djrwed y Cylchwr wrth y ' Cymro caredig,' er ei gysur a'i

adeiladaeth, ' Ond bydded bysbys i ti ac i bob dyn, sydd yn hoffi y gwaeledd
ddawn a dderbyniais i fod Llyfr y soniais i am dano yn dyfod allan ar fyr

Damunad i ti hysbysu i bob Cymro, a garo Newydd glod i Dduw, o Garolau a
Cherddi ar amryw fesurau.'

Tebygol mai hwn yw yr nnig lyfr Cymreig a gafodd ei argraflFu yn
Warrington; a pha beth a barodd i'r pastynfardd, neu jm hytrach i'w gyhoedd-
wr Moses Evans, iyned yno i argraffu ei gynnyrchion, sy beth nad ydyw hawdd
ei ddyfalu. gylch canol y ganrif dan sylw, agorwyd athrofa gyfrifol gan yr
Ymneillduwyr Henaduriaethol yn "Warrington, a bu amryw o w^^r enwog yn
athrawon ynddi. Pan oedd yr athrofa yn ei bri, gosodwyd i fyny yno argraff-

wasg, a daeth allan o honi amryw lyfrau o deilyngdod, mewn rhyddiaith a
barddoniaeth. Ond prin y mae yn debygol mai enwogrwydd gwasg Warring-
ton oedd yr achoa i'r llyfryn hwn gael ei gargywain yno i'w argraffu.]

1772.

1. * Egl-wys yn y T^ : neu Bregetli am Grefydd-denltiaidd. Gan y
Parcli. Mathew Henry, Awdwr Esponiad. ar y Bibl. At ba nn y
chwanegwyd Pregeth. arall yn atteb yr Esgusodion yn erbyn

Crefydd-dauluaidd. Gan y Parcli. Job Orton. Wedi en cyfieitlm

i'r Cymraeg gan Samuel Philips.

Argrapliwyd yn y Mwythig, gan J. Eddowes. m,dcc,lxxi.*

2. * Pum Pregeth ar y Testnnan canlynol : Luc xxiii. 42. Rhad
Ras yn wir. Rhuf. viii. 28. Happusrwydd y Duwiol. Dat. iii. 20.

Llais y Durtur. Judas 9. Trech yw'r Gostyngedig na'r Balch. 1

Pedr ii. 2. Llaeth ysbrydol. At ba un y chwanegwyd, Amryw o

Hymnau. Gan y Parchedig Mr. Daniel Rowland, Gweinidog yr

Eglwys Newydd, gerllaw Llangeitho.

Caerfyrddin, Argraphwyd tros T. Davies, gerllaw Hwlflfbrdd, yn
Sir Benfro, gan J. Ross. 1772. [Pris SwUt.] ' [12plyg.]*

* [Cynnwys gofres bur helaeth o daHysgrifwyr, a phob un o honynt yn cym-
meryd cryn nifer o lyfrau ; ac yn cu plith y mae— * Rev, Peter Williams editor
of the Welch-lJi'oles with Notes,' am gaiit : ond y mae rhai yn cymmeryd cym-
maint arall a hyny ; ac nid oea enw neb am lai mx douddeg.]
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Yraddonp^s ftxl yr hen Fothodistiaid, neu'r Diwygwyr Method

-

istaidd Et^lwysig, jn liwyrfrydig i gael eu hyst^-ried yn amgen nag
Ki^lwyswyr, er eu diarddel o'r EglwyH. Pan atleihulwyd capel i'r

Alttliodistiaid, sef i llowlands a'i bleidwyr, yn ymyl Llangeitho,

Avedi i'r gwr da hwnw gael ei gau allan o'r Eglwys, ymddengys na
fynent ei alw yn gapel, na thy cwrdd, rliag cael eu hystyried yn Ym-
neillduwyr, eithr yr * Eglwys Newydd,' ger llaw Llangeitho.

3. * Tair Pregeth a bregethwyd yn yr Eglwys Newydd gerllaw

Llangeitho, I. Newydd da i'r Cenhedloedd. ^Matt. ii 8, 9... II.

Crist oil yn oil. Heb. i. rhan olaf o'r nawfed adnod,..iii. Cerydd a

Chariad Brawdol. Matt, xviii. 12....Gany Parchedig Mr. Daniel

Rowland.

Cacrfyrddin, Argraphwyd tros T. Davies, gerllaw Hwlffordd, yn
sir Benfro, gan I. Ross. 1/72. [Pris chwo' cheiniog.] ' [12plyg."l

Gwerthwyd tnag 8000 o bregethau. Mr. Rowlands yn Gymraeg, a
thros 3000 yn Seisonaeg.

4. * Pregeth ar yr achlysur o Chwythiad arswydus Powdwr gwnn
yiig Nghaerlleon gawr. Gan Jos. Jenkins o Wrexham, M.A.

Cyfieithwyd gan Benjamin E-vans o Lanuwchlyn.

Gwrexliam : argraflfwyd gan R. Marsh.'

Joseph Jenkins, D.D., ydoedd fab i'r Parch. Evan Jenkins,

g\\'einidog y Bedyddw}T yng Ngwrecsam, yr liwn a ddaethai }tio o
Fir Fynwy. Cafodd elfenan ei addysg yn Llundain, dan ofal un Dr.
Walker, hyd 1701

;
jma aeth i Brifyspjol Aberdeen, yn Scotland, llo

y cyrhacddodd ei A.C., ac wedi hyny ei D.D.f Yr oedd y pryd hyn
yn tueddu at y Presbyteriaid, a declireuodd bregethu gyda hwy.
Pan yn athraw teuluaidd yn LJundain, ymunodd a'r Bedyddwyr, a
bedyddiwyd ef gan y Dr. Stennet yn 17()t3. Gahvyd ef i'r weinidog-

aeth yno, lie y bu hyd 17G9, pan y dycliwelodd i Wrecsam. Bubeth
amser yn gweinidogaethu yng Nghaerlleon, ond ar farwolaeth ei dad,
gwahodd>vyd ef i gymmeryd ei lo yn 17/3.^

[Y cyfieithydd ydoedd Benjamin Kvaus, gweinidog yr Annibynwyr y
pryd hwnw yn Llanuwchllyn, ac wedi hyuy yn y Dref Wen, Ceredigion.]

* Argraffwyd deudileg Pregeth y Parch. D. Kowlandfl, gyda'u gilydd, gan S.
Williams, Aberystwyth, yn IbU.

t Thomas's History of the Baptist Associations in Wcdes, p. 52.

t IIanr,<* y licdijtUtnjr, gan Thomas, t. 155-157. Efe a gyhoeddo<ld hefyd :

—

*A Calm Reply to the tirst ]>r\rt of l>p (^onrcy's Pa'jnindcr,' Svo. 1778 ; •Dis-
courses on Select Passa.. -

i \<. l2mo. 1779; *Tho
Inconsistency of Infant s\> ,' 12mo. 1784 ; 'The
Beauties of Believer's KijiiMn. i^iyu. i,,.-.; .\ urunce of the Baptists,
a^'iiinst Peter Edwards,' I'Jnio. 1795 ; 'The lx»ve of tlie Brethren proceeding
from a perception of the Love of God, a Sermon on the Death of the Rev.
Samuel Stenuett, D.D.,' 8vo. 1795 ; 'The Personahty and Deity of the Holy
Ghost, a Sermon,' Svo. 1805.
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5. f ' Llyfr y Weddi Gyfiredin.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys.'

6. ' Gloria in Excelsis, neu HymnatL o Fawl i Dduw a'r Oen. Gan
W. Williams Yr ail argraphiad. *

Caerfyrddin; Argraphwyd gan J. Ross. 1772/

7. * Gorfoledd y Cristion, mewn Pregeth allan o'r Gal. vi. 14. A
gyfieithwyd i'r Gymraeg Gan Gurat yn Neheubarth, allan o

Seisonaeg y Parchedig J. Hervey, Periglor Weston-Favel, yn
Sir Northampton. At ba un y 'chwanegwyd Pregeth arall gan j
Cyfieithydd;lPedri. 15.

Trefecca: Argraphwyd dros y Cyfieithydd. m,dcc,lxxii.'

James Hervey, A.C, ydoedd fab i offeirlad yn Hardingston, ger
Northampton, lie y ganwyd ef yn 1714. Wedi derbyn elfenan ei

ddysg yn Ysgol Ramadegol Northampton, efe, pan yn 18 oed, a an-

fonwyd i Goleg Lincoln, Rhydychain, lie y gwnaeth gynnydd
cyfrifol yn ei ddysgeidiaeth ; a thrwy^ ddyfod yn adnabyddus a'r

Parch. John Wesley, daeth yn ystyriol o bwysfawrogr-\vydd

crefydd : ond wedi hyny efe a ymlynodd yn fwy wrth y blaid Galfin-

aidd. Wedi cyrhaedd yr oedran cyfaddas, urddwyd ef yn gnrad
Dummer, yn sir Hamp. Bn wedi hyny yn gwasanaethn lleoedd

ereill ; ac yn 1750, ar farwolaeth ei dad, daeth ifeddiant o fywoliaeth-

an Weston Pavel a Collingtree. Ei brif waith yw ei ' Fyfyrdodau,*

y rhai a gyfieithwyd ac a gyhoeddwyd yn Gymraeg yn 1828. Bu
farw ar Ddydd Nadolig, 1758, yn 44 oed.f

8. * Caniadan ar amryw Destynan. Wedi en cyfansoddi ar fesnr

Cerdd. Gan Sion Llewelyn, o Goed y Cymmer, yn y Faenor, sir

Fiycheiniog, &c. Yr ail argraffiad,! gyda diwygiad o amryw feian:

at ba nn y chwanegwyd rhai caniadan newyddion.

Aberhonddu; argraffwyd gan E. Evans, yn y Coleg, 1772. [Pris

chwe' cheiniog].'

G6f oedd Sion Llewelyn wrth ei alwedigaeth; ac aelod o'r

hen eglwys Ymneillduol Bresbyteraidd ar Gefn Coed y Cymmer.

* Gwel rhif 2, d.f. 1771. [Ai nid yr ail ran a ddylasai hwn fod? Gyhoedd-
wyd y * Gloria in Excelsis ' mewn dwy o ranau : y mae y gyntaf yn cynnwys
yr hymnau G89 hyd 717 ; a'r ail, o 718 hyd 810 [o argralliad 1811]. Nid oes
dim yn y rlianiadau hyn yn effeithio ar ansawdd yr hyuinau, ond yn unig
dangos y modd eu cyhoeddwyd ar y cyntaf, fel yr oedd yr awdwr diwyd a
llafurus yn ^allu eu cyhoeddi, ym mldith lluaws o orchwylion pwysig ereill.'

—

Morria Davies.]

t Cofant y Parch. J. ITen^etj, yn gyssylltedig ll'r 'Myfyrdodau,' gan y
Parch. D. MacNichol, yn Gymraeg gan D. Williams, 1828.

t fNi chofnodir mo'r argniHiad ciintaf yn y gwaitli hwn. Ni welodd y gol-

ygydd mo hono, ac uie gVvyr pa Hwyddyu yr ymddangosodd.J
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Yr oodd yn rni o'r rhai cyntaf i wyro yn ei fam yn yr hyii a derfyn-

odd yn yr hyii y proffoaaiit eu bod yu breseniiol, sef Uiidodmid.

9. f • The Lovo of our Country.*

Barddoniaeth Seisonaeg ydpv, gan y Parch. Evan Evans (y
Prydydd Hir).«

10. 'Du-y Brogeth ar Ezec. xxxiii.— 11. Y (Jyntaf yn cynnwys

taer annogacth i edifeirwch neu ddychweliad at Dduw. Yr Ail yn

haeni, a thrvvy 'Scrythurau eglur a rhosymmau di-ymad yn profi,

na dderyw i Dduw, irwj un arfaeth neu ordinliad gyn-araserol,

luniaetliu neb yn an-ocliel i ddinystr neu farwolaeth dragywyddol.

At y rliai'n y 'chwanegwyd Dau Ymofyniad neu Ymchwiliad. Y
Cyntaf, Am fam Eghvys Loegr yngh^lch cyrliaeddiad y Brynedig-

aeth Grlstianogoly neu rinwedd marwolaeth Crist. Yr Ail, Am
feddwl St. Pedi', yn yr hyn a ddywed efc, yn y drydedd Bennod o'i

ail Epistol, ynglijlch Ysgrifemiadau St. Paul. Gran loan Wallter,

Person Llandoclieu.

Pont^—y—Fon : Argraphwyd gan R. Tomas. m,dcc,lxxu.' [8plyg

:

44 tudalen.]

Cyfieithwyd a chyhoedd\vyd y pregetliau hyn yn Seisonaep^ yn j
fl. 1783; a daeth argraliiiid Cyiiimeg o honynt allan yn nechreu y
lOfed ganrif, o dan olygiad y Parch. J. Hughes, awdwr yr TTuroi

Britanntca.

11. * Golwg ar Weinidogaeth Epaphms, &c. Neu Farwnad y
Parchedig Mr. Lewis Jones, gynt Gweinidog yr Efengyl yn Llanedi,

yn sir Gaerfyrddin, achwedihynny yn y Cas newydd, Pen y bont, yn

sir Forgjinwg, lie y bu yn llafurio yn y weinidog-aeth yn ddiwyd ac

llwyddiannus, dcfnyddiol, ac offerynol
;
yn llaw'r Hollalluog i dd\>-yn

llawer o Eneidiau o'r Tywyllwch i'w ryfeddol Oleuni ef. Cafodd ei

symmud gan Ragluniaeth Duw wedi hynny i le a elwir Rhosan, yn

Lloegr, hyd nes gjilwodd ei Ar«;lwydd am dano i dderb}-n ei Wobr
yn y flwyddyn 1772. A gyfansodd>vyd Gan Dafydd William.

Gaerfyrddin, argraph^vyd tros yr awdwr gan J. Boss, gerllaw yr
Eglwys. 1772.'

12. * Catecism neu Hyfforddiad Byrr yn Eg^vyddorion y Grefydd

Grist'nogol ; er Uesh&d leuengctid Cymru, &c.

Gaerfyrddin, argraffwyd gan J. Ross. 1772.*

Yr oodd hwn yn drydydd argraffiad, mae yn debygol.f

• Gwel rliif 16, d.f. 1764 ; rhif 7, d.f. 1769 ; a rhif 2, d.f. 1770.

t Gwel rhif 2, d.f. 1707 ; rhif 11, d.f. 1750 ; a hwn yma.
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13. * Hanes Bywyd a Marwolaeth j Parcliedig Mr. Fafasor

Powel, y Gweinidog a'r Mihvr dewrwych hwnnw o eiddo lesu Grist.

Ymha un j gosodir allan, Ei Droedigaeth neilltuol, ei Weinidogaeth

lafiinis, a lh^'yddianmls, ei Ymarweddiad rhagorol. CyfFes ei Ffydd,

Ymadroddion gwerthfawr. Profiadau dewisedig, yr amrywiol

Garcliaraii, &c, &c, a ddioddefodd, a'i Attebion calonnog ger bron

Brawdleoedd. Gyd a Llawer o Bethan bynod eraill a ddigwyddasant

yn ei Fyvvyd a'i Farwolaetb. Yngbyd a rbai Hymnau melus.

Caerfyrddin, Argraffwyd, ac ar werth gan I. Ross, yn Heol y
Prior, gerllaw'r Eglwys. m,dcc,lxxii.'

Cyfieitbiad yw y llyfr bwn o un a gyboeddwyd yn Seisonaeg. Y
cyfieitbydd ydoedd un 'D. Risiart.' Cynnwysa oil 200 tndalen

12plyg. Y mae befyd bysbysiad yn gyssylltedig a b^vn, yn mynegn
y bwriedid argrafFu o waitb Mr. F. Powel, lyfr a elwir ' Godidowg-
rwydd Crist ar Moses, neu Ogoniant Seion ar Seina, Mewn ffurf o

Gatecbism;' ond nid ydys wedi cael y cyflawnwyd y bwriad da
bwnw.

14. * Llytbyr oddiwrtb Gymmanfa o Weinidogion at yr amryw

Eglwysi, i ba rai y maent yn pertbynu.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros S. Davies, gan J. Ross. 1772.*

15. ^ ' Llofiyddiaetb (Can ar) Farwolaetb Humpbrey Jenkins.

Caerfyrddin.'*

16. * Gloria in Excelsis, neu Hymnau o Fawl i Dduw a'r Oen.

Gan W. Williams. Yr Ail Ran.

Caerfyrddin, Argrapbwyd dros yr Awdwr gan I. Ross ger llaw yr
Eglwys. 1772.'t

17. ['Gloria in Excelsis; or Hymns of Praise to God and tbe

Lamb. By W. Williams.

Carmartben, Printed for tbe Autbor, by Jobn Ross, removed to

Priory Street, near tbe Cburcb. m,dcc,lxxii.'

[' Hwn ydoedd ail lyfr Hymnau Seisoneg yr awdwr. Cynnwysai 72 o du-
dalenau, a 70 neu 71 o hymnau. Mae yr argraffiadau diweddaf yn cynnwys
72, drwy chwanegu hymn arall o waith Williams, sef, * Guide me, Thou
Great Jehovah,' cytieithiad o'rGymraeg, ' Arglwydd, arwain drwy'r aiiialwch,'

a ddaeth allan yn gyntaf yng Nghasgliad Hymnau Whittield, yn 1774, Nid
ydys yn sicr ai yr awdwr ei hun a'i cyfieithodd, ynte W. Evans, rylieithydd
* Llyfr y Ficer ' i'r Seisoneg, gan fod y cyfieithiad yn dwyn arno lawer o'i

ddelw ef.']:}:

* Llythyr Mr. Ben. Davies, Ysgolfeistr. [Felly y cofnodir y gwaith ; ond
dilys yw bod yma ryw gamgymmeriad.]

t Yegri/Mi. Ben. Davies, Ysgolfeistr. Gwel rhif 2, d.f. 1771 ; a ihii 6, uchod.

t Llythyr Mr. Morris Davies.
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18. • Britannia, or a Olior()«,'raphical Description of Great Britain

and Ireland, liy W i 1 li am Ca ind e n

.

London. 1772.' 2 cyfrol unplyg.*

19. *Llyfr Gweddi Gyflfredin, a Gweinidogaeth y Sacramentan,

&c. a'r Sallwyr, neu Salman Dafydd. 1772.'

20. * Ail Lythyr Hen Becliadnr at ei gyd Frodyr ; Wedi sylfaenu

ar y geirian byn, ' Gwrando ferch a gviel,' wedi Cymmeryd allan o'r

burned Psalm a dengain, aV ddegfed adnod gan Ellis Roberts.

Ar<,'raphwyd yn y Mwythig gan J. Eddowea tros Peter Morris,

yn y Flwydd^Ti, 1772.'

Y mae chwech o englynion ar yr wyneb-ddalen
; y rhagymadrodd

yn 2 dudalen, ac yna y llyfr, oil yn 16 tndalen 12plyg.t

21. % 'An Essay on the New Description of England and Wales.

1772.'

1773.

1. ' Diddanwch i'w Feddiannydd, nen Graniadan Defosiynol, ar

Amrpv Destynau, a Mesurau, gan mwyaf, Am Fywyd, Marwolaeth,

Dioddefaint, a Haeddiaut Crist. Gan mwyaf o waith Mr. Hugh
Hughes, &c.

Dublin : Argraffvvyd gan S. Powel, Tros GwiUm ab Gryffyth.

M,DCC,LXXIII.'

Cynnwysa y llyfryn bychan hwn waith barddonol, heb law gwaith
Hugh Hughes, yr eiddo Gwilira ab Gryffyth, y cyhoeddwr, liobert

Hughes (Caint I3ach), a GwLlymab loan (Wm. Jones, Bardd Mon).

2. *Y Deddfan Cristianogol, neu Ddidwyll Air Dnw. Sef Ffydd

a Dyledswyddau Cristion yn Gyfan ac yn Gryno, Wedi en dos-

parthu wrth Drefn a Chymhwysder RheswTn, a'u gosod i lawr

Yngeiriau'r Ysgrythnr. Gan y Gwir Barchedig Dad yn Nnw,
Francis Gastrel, yr hwn yn ddiweddar oedd Esgob Caerlleon. Ao
wedi eu gosod allan yn Gymraeg, yn ol y cyfieithiad cylTredin, (hm
John Evans, A.M.

Caerfyrddin, Argrafifwyd dros yr Awd\NT gan J. Ross, gerUaw'r
Eglwys. 1773.'

3. * Rhyb^dd Cyfr-drist j'r diafol a'r difraw : Nen gywir han&s am
gyfiawn farn Duw, a oddiweddodd ystafellaid o j-nfydion anystyriol

yn ninas Caerlleon
; y rhai ar ganol eu difurwch a chwythwyd i'r

• Gwel d.f. 1602 ; rhif 4, d.f. 1603 ; a rhif 2. d.f. 1604.

t [Gweler rhif 28, d.f. 1771.]
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awyr gan Bowdwr Gwnn, a'r T^ lie yr oeddynt a wnaed yn gyd
wastad a'r llawr. At yr hyn y chwanegwyd Pregeth oddiwrth y
geiriau liynny, Eithr, o n^d edifarhewch, chwi a ddifethir oil yn yr un
modd, Luc xiii. 3. Gan y Parcii. Evan Evans, Curat [Tywyn],

Argraphedig Ynghaerfyrddin gan J. Ross, yn Heol.y-Prior, ger
llaw yr Eglwys. 1773. [Pris dwy geiniog].'

4. * Udgorn dydd Gras, ac ndgom Dydd Bam.—Pregeth ar yr

acUysur o'r Ddaergryn, a fu yreilfed Dydd arhugain o Ebrill, 1773,

mewn amryw Fannau o ogledd Gymru ; Wedi ei chymmeryd allan o

Mat. xxiv. 7. "A Daeargrynfau mewn mannau." Gan y Parchedig

Mr. Joan Morgan, gynt Curat Lledrod a Gwnnws yn Swydd
Geredigion, ond yn bresennol Curat Llanberis yn Swydd Guemai-fon.

At yr hwn y chwanegwyd Cerdd^ ar yr un Achosion, gan Evan
James, Gwerthwr y Llyfr hwn.

Argraphwyd yn y Mwythig gan J. Eddowes. 1773.'

'Daeth un John Morgan, o'r Deheudir, yn Gurad i Lanberis;

byddai cryn lawer yn cyrchu i wrando arno : ac er nad oedd ei wybod-
aeth na'i ddoniau yn ardderchog, eto gellir barnu fod ei amcan am
ddyrchafu Crist, ac achub pechaduriaid. Ymddangosodd yn fwy
amlwg gyda chrefydd yn ei hen ddyddiau. Mae yn debyg y cafwyd
ynddo beth daioni tuag at Arglivydd Dduw Israel.'^

Ymddengys mai gwr o Lanfachraith, ym Meirionydd, ydoedd Evan
James.

[Cyrmwys y Uyfryn 16 o dudalenau 12plyg. Ar ddiwedd y gerdd, gyda'r
lion y terfyna'r llyfryn, ceir

—
' Evan James, o Wwy Llanfaclu-aith, a'i cant,

yn Sir Feirionydd.']

5. ' Gorchestion Beirdd Cymru, neu Flodau Godidawgrwydd Awen.

Wedi eu Uoffa, a'u dethol, allan o waith rhai o'r Awduriaid ardderch-

occaf. a fu erioed yn yr laith Gymraeg. Gasgliad Rhys Jones

o'r Tyddyn Mawr yn y Bryniach, ym mhlwyf Llanfachreth, yn

Swydd Feirion.

Argraphwyd gan Stafford Prys, yn y Flwyddyn m,dcc,lxxiii.'

[4piyg.]

6. ^ ' Deddfau Moesoldeb Naturiol. Wedi ei gyfieithu gan Hugh
abHugh.'t

7. *Ffordd y Bywyd wedi ei datguddio, a Ffordd Marwolaeth

wedi eglm'hau : Ym mha un y mynegwyd cyflwr liappus Dyn cyn y
Cwymp, a'i gyflvvr truenus yn y Cwymp; a'r Ffordd o Ddychweliad

* JJnjch yr Amseroedd, gan li. Jones, ail argraffiail, t. 190.,

t Ciwol rhif 1, d.f. 1703.
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allan oV Cwymp, i Dtlelw Duw ilnichefn, ymlua un yr oedtl Dyn cyn

y Cwymp. Ac hefyd i gao Llwybnm, Ffyrdd ceiniion, Dichellion,

lihwydau a Phrofedigaethau gelyn Enaid Dyn wedi ei eglurhau, y
Bawl sy'n niyned o amgylcli niegiH Llew rhuadwy, yn ceiHio baglu a

llyngcu y cyfryw ac ydynt mown rhyw fesur yn adnabod gwaredig-

aoth allan o Ffyrdd Marwolaeth a Dinystr. Gran Charles Marshal.

A gyfieithwyd i'r Cymi*aeg er mwyn y Cymry.

Caerfyrddin, Argraflfwyd gan Toiui Ross, yn TT<-(il y Prior*

M,DCC,LXXIII.'

Y mae i h^vn * Annerch i'r Cymro,' wedi ei arwyddo 'J. Lewis,*
liwlffordd, y tJfed or bedwaredd Mis 1773.' Ymddengj's fod cam-
gymnieriad yraa yn cnw yr awdNvr, ac y dylasai fod yn

Stefhkn Makshal, B.D., yr h-wn a anwyd yn Godmanchester, yn
BIT Huntingdon, ac a gafodd ei ddysg yng Nghaergrawnt. Bu am
beth amser yn weinidog yn Wethersffield, yn Essecs, ac yna yn
Fflincliingffiold, o'r lie y diswyddwyd of, o blegid ei Anghydffurfiaeth,

Lyd 1G4U, pryd, rywfodd, y cafodd le arall. Yn 1641, g^vTiaed ef yn
gapelwr i fyddin larll Essecs. Bn ganddo law helaeth yn nherfysg-

oedd amseroedd Siarl i. Bu farw yn 1655.

f

8. ' Egwyddorion o'r Gwirionedd, neu pethan ynghylch atliraw-

iaeth ac addoliad, &c. Gran John Crook. A gyfieith^vyd i'r

Cymraeg gan John Lewis.

Caerfyrddin, argraphwyd gan loan Ross, jti Heol y Prior.

M,DCC,LXX1II.'

Yr oedd yr enw Crook ym mhlith awdwyr Crynyddol er amser
y Siarliaid, a'i waith yn Gymraeg.^

9. ' "Welch Piety : Or a Further Account of the Circulating Welch
Charity Schools, from Michaelmas 1772, to Michaelmas 1773.

London Printed.*

Rhoddwyd 200 o'r nchod yn anrheg i'r G^yradcithas er Taenu
GKvybodacth Grist ionogol, gan Syr John Thornold, Barvvnig, yr hwn
oedd yn gefnogwr niawr i ymdrecliiadau y Parch. Griffith Jones,
gyda'r Ysgolion Symuiudol.

10. * Sylfaen Buchedd Sanctaidd, nen'r Ffordd trwy ba nn y daeth

llawer o rai ag ocddynt yn Baganiaid i fod yn Grist'nogion enwog,

&c. Gan Hugh Thurford.

[Ymdilengys mai un o'r Crynwyr ydoedd y cyfieithydd, J. Lewi«, aef yn
ddiau yr un gwr ag a gj'lieithodd rif 8.]

t Brooks's Lhrs of the Purifaini, vol. iii. pp. 241-254. [Nid j'w .1.1>v.',>1 m&i
g^^'aith 'Stt'jtftfn Marshal' vw y llyfr. Prin y eallaaai neh v itn-

gymmeriad mor ddybryd a throi * Str^ihen ' yn ' Charles ' ar gyuu . .r. J

t Gwcl rhif 1, d.f. ICCO.
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Caerfyrddin : argraffwyd gan John Ross. 1773.'

11. * Mynegeir Ysgrythm-ol r neu Ddangoseg Egwyddorol o'r holl

Ymadroddion yn yr Hen Dfestament a'r Newydd, Yn Ddwy Ran..

Y Rhan gyntaf, yn cyfarwyddo at y Llyfr, y Bennod, a'r Adnod, llo

y cynhwysir Prif Eiriau pob Ynaadrodd : Ynghyd ag Arwyddoecad

Geiriau anghyfiaith. Yr ail Ran, yn cyfarwyddo at Enwan priodol

Dynion, Llefydd, &c. gyda'n Harwyddoccad yn y leithoedd

gwreiddiol, o ba rai y maent yn deilliaw. Gan y Parchedig Peter
Williams.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdur, gan J. Ross, yn Heol-y-

Prior, gerllaw'r Eglwys. M,DCC,LXxm.' [4plyg.]

Dywed yr awdwr am y ' Mynegeir i'r Bibl, sef Concordance—nid

oedd nn i'w gael yn Gymraeg, namnn nn a argraffwyd yn Pensyl-

vania,* a hwnw a ddilynais; eitkr gorfu i'm ddiwygio peth, a-

cbwanegu llawer.'f Ond y gwabanol ystyr sydd i eiriau mewn
gwahanol fanau o'r Ysgrythyrau, yn ddiau a gynunerodd efe o
Cmden's * Concordance,' heb en cydnabod; a'r rhai, gan en bod yn
cynnwys golygiadau athrawiaethol dadleuedig, yn briodol iawn a-

adawyd allan o'r Mynegair bychan diweddar. Yr oedd yn ei fwriad

ei ddwyn allan yn Uawer cynt, ac yn helaethach ; ond bu orfod

bysbysu, na cbaed ' cynnifer o enwan at y Mynegair Ysgrythyrol,

nen Concordans Cymraeg,' ag oeddid yn ei ddysgwyl; a chan famn
fod y bobl gyffredin, er mwyn pa rai yr amcanwyd efyn bennaf, yn ei

weled yn rhy ddmd, '" Hyn sydd i hysbysn i'r cyffredin, ein bod yn
bwriadn argraphu yn llai nag y soniwyd o'r blaen, ac etto, os bydd
bosibl, ei wnenthnr yn agos mor fuddiol, sef trwy nodi (nid pob gair

yn y Bibl, eithr) y geiriau pennaf ym mhob ymadrodd, ac felly ei

gynnwys mewn ynghylch tair nen bedair Rhan, deg Papurlen ym
mhob rhan, a'i werthi am swllt y Rhan : ae mi a allaf sicrhan i'r

pwrcaswyr, y bydd felly yn rhagorach o lawer na'r Concordans a ar-

graphwyd yn Fensylfania'\ Rhoddwyd argraffiad yn 18—,
gan.

fab yng nghyfraith yr awdwr, Mr. D. Humphreys, lie y dywed ei

fed yn gyflawnach o ddwy neu dair mil o eiriau na'r cyntaf hwn, sef

trwy chwanegu yr hyn a adawyd allan, fel y dywedir uchod.. Daeth
argraflB.ad 8plyg allan hefyd yn fwy diweddar, cyn y rhai bychain

presennol.

12. 'Deial Ahas, wedi ei liysbrydoli. Gan "Wr-Uug o'r Wlad;

Wedi ei olygu a'i ddiwygio gan y Parch. P. Williams, gweinidog-

yr Efengyl. A gyfieithwyd i'r Cymraeg gan Hugh ab Hugh.

J

Caerfyrddin, argraffwyd gan J. Ross, yn Heol y Prior, mdcclxxiii.'

* Gwel rhif 1, d.f. 17.30.

+ Dalen gyssylltiol A Pli'-egetli y I'arcli. I). Edwards, ar Farwolaoth Mr^
Whitfield. Gwel rhif 6, d.f. 1771.

:;: Gwel rhif 1, d.f. 1763 ; a rhif 6, uchod.
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Tr awdwr ydoedd Daftdd TuccKJt, gwneathurwr Deialaa.

13. * Manteision oc Anfanteision y Cyflwr Priodasol, fel yr ydys

ynddo gyda dynion crefyddol neu ddigreiydd, &c. Oan y Parchedig

aV Enwog Mr. J. Johnson o Liverpool. Wedi ei gyfieitha iV

Cynwaeg gan Gwilym Rhysiart.

Caorfyrddin, argraffwyd gan J, Ross, ger Haw yr Eglwys. 1773.*

Y mae y rhagyniadrodd * At y Darllenydd,* yn arwyddedig gan
* Gwilym Rhysiart, Pcncoed, yn ymyl Meidrim, y 27 o Fawrth,
1773.' Rhoddwyd allau argraffiadau o bono hefyd yn y ganrif hon.

14. * Caniadau y rhai sydd ar y M6r o Wydr, &c. i Frenin j
Saint, &c. Y pedwerydd argrapliiad, gyda chwanegiad o Hymnau
newyddion nad oeddyut yn uu o'r argraphiadau o'r blaen. Gran W.
Williams.

Aberhonddu, argrapliwyd tros yr awdwr gan E. Evans, yn y
Coleg. Lie gellir cael argraphu pob math o lyfmu ar lythyren dda,

am bris gweddol. M,DCC,Lacxill.*

Nid ydys yn dealt fod argraflBad o'r blaen wedi bod o Hymnau
Williams, dan yr enw tvchod, er ei fod yn galw hwn y pedwerydd
nrgrafliad; gan hyny, y meddwl yw, mai y pedwerj'dd argrafliad o'i

Hymnau ydyw, dan nnrhyw enw.

15. * The gcnnino History of the Britons a^iserted against Mr. Mac-

pherson. By the Rev. Mr. W hitaker, author of the History of

Manchester. 1773.' 8vo.

[Yn J fl. 1772 yr ymddangosodd y gwaith hwn.

Yr awdwr, y Parch. John Whitaker, a aned ym Manchester o gylch y fl.

1735, ac a efrydodd yn Rhydychain, lie y cymmerodd nuld Athraw Celfydd-
ydau vn 17'>9, a Baglor Dwyfyddiaeth yn 1707. Yr oedd hefyd yn (Jym-
mrawd o iloleg Corff Crist. Ysgrifenotld a chyhoetldodd lawer ; oml ei brif

waith yw ei 'History of Manchester,' yr hxra a gyhoetldwyd yn 1771. Bu
farw yu ei bersondy yn Kuan LAnghorn, yng Nghemyw, ar y 30fed o Hydref,
1808. J

16. * Golwg o ben Nebo ar Wlad yr Addewid, mewn casghad o

bigion o Hymnau, ar Gwymp Dyn yn yr Adda cpitaf, a'i Gyfodiad

yn yr ail Adda. Wedi en trefuu a'u diwygio allan o'r ail argraflSad,*

ynghyd a rhai Caniadau Nowyddion, na buont argraffedig o'r blaen.

Gan Morgan Rhys.

Caerfyrddin, a^graff^vyd gan loan Ross, yn Heol y Prior. 1773.*

17. 'Cynneddfau a Dyledswyddau Gwoinidogion, dan yr Enwau
Tadau a Plirophwydi, yn cael eu hystyried, a'u Marwolacth ei

• Gwelrhif 12,d.f. 17G4.
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Defnyddio.—Mewn Pregeth a Bregethwyd mewn Cymmanfa o

Weinidogion a Chennadon, o Amryw Eglwysydd Cymru : Gwedi

cyfarfod yn Bethesda, yn Sir Fonwy, ar y 9ed o Fehefin, 1773.

Gan Hugh Evans, M.A. Ac a gyhoeddwyd ar Ddymuniad y
Gymmanfa.

Bristol: Argraphwyd ac ar werth gan William Pine, 1773. Ac
ar werth gan Cadel, Ward, Beet, Edwards, a Norton. A chan G.
Keith, J. Bnckland, yng Nghaerlndd.

Yn y flwyddyn hon yr oedd y Parch. D. Thomas, o Gilfywyr, i

"bregethu yn y Gymmanfa, ond efe a fu farw yn ddisymmwth, cyn yr
amser. Yr oedd y bregeth uchod yn gyfaddasol iawn i'r amgylchiad,

a deisyfid ar iddi gael ei hargrajBPii yn ddwy iaith.*

Hugh Evans, A.O., ac wedi hyny a raddiwyd yn D.D., ydoedd
fab i Caleb Evans, o sir Frycheiniog, ac wyr i Thomas Evans, yr hwn
hefyd oedd yn pregethn yn foren gyda'r Bedyddwyr. Cafodd ei

ddysg o dan Mr. Price, o'r Llwyn Llwyd
;
yr hwn oedd yn cadw

athrofa, ac yn pregethn gyda'r Presbyteriaid ym Maes yr Onen.
Yr oedd modryb iddo, chwaer ei dad, yn byw ym Mristol, ac yn
1730, hi a wahoddodd ei nai yno, ac yno y bedyddiwyd ef. Tua'r fl.

1731, dechreuodd bregethu. Yn 1734, cafodd alwad i gyflenwi lie

Mr. Arnold, a fuasai farw, ond dewisodd aros ym Mristol, yn cyn-

northwyo Mr. Fosket, fel athraw yr athrofa, ac yn ei le wedi ei

farwolaeth. Bu farw yn 1781, yn 69 oed.f

18. ' Pregeth ar Ymffrost yng ISTghrist lesu. Newydd ei chyf-

ieithu i'r Cymraeg.

Trefecca: argraffwyd yn y flwyddyn m,dcc,lxxiii.'

Dichon mai cyfieithiad newydd, ac ail argraffiad o Bregeth Mr.
Hervey ydyw hon.f

19. * lawn Ddefnydd o Famedigaethau Dnw. Pregeth ar Achos o

Chwythiad dychrynllyd y Powdr Gwnn yng Nghaerlleon : Trwy 'r

hyn y cafodd Torf o bobl ymgynhuUedig mewn Poppet Shew, eu

chwythu i'r awyr ; fel y lladdwyd llawer, ac y briwyd eraill, Tach-

wedd 5ed, 1772. Wedi ei chyhoeddi drwy Ddeisyfiad. Gun
Joseph Jenkins. A.M.

Caerfyrddin, argraffwyd gan J. Ross, yn Heol-yPrior, gerllaw yr
Eglwys, 1773. [Pris dwy geiniog].'

Darfa i neillduolrwydd yr amgylchiad beri i'r argraffiad cyntaf o'r

* Thomas's History of the Baptist Association, p. 65.

t Hanes y Bedyddwyr^ gan D. Jones, t. 838-840.

t Gwelrhif 7, d.f. 1772.
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brep^eth lion pael ei werthu yn fuan, a dyma alwad am ail argraffiad

i'r Deheudir.*

20. *Golwg ar Madewiad j Cj-fiawn. Ar ddull Gweledigaeth,

neu farwimd Mary Jolin, Mercli Lewliii Jolin, o Lantrisant, yn sir

Forganwg, yr Hon a gjifbdd y fraint gan yr Arglwydd, o effeithiol

alwad i'w Hyfryd wiullan yn 12 mlwydd oed cafodd ei Derbyn. Yn
Aelod o'r Gymdeithas wythnosol hynny a gedwir yn mysg y Bobl

dwymon Hynny a elvvir Methodists, yn Hardd yn ei Bywyd a'i

Rhodiad yn wresog yn ei Hysbryd yn ddiwyd mewn gweddi a haul

Duw yn tewyna ar ei phabell ues daeth yr hyfryd Alwad, ami i

dderbyn ei choron a gorphen ei g}Tfa yn 14 oed, yn mis Gorphen-

}iaf G dydd yn y flwyddyn, 1773. A gyfansoddwyd gan Dafydd
William.

Bmste : Ar<Traphwyd tros yi* Awd^NT, gan T. Co—.* [Congl y
ddalen wedi ei drylho.]

21. * Cynneddfau a Dyledswyddau Gwladwyr, &c. Mewn Pregeth

a brcgethwyd mewn Cymmanfa o Weinidogion a Chenatlon o araryw

Eglwysydd Cymni, gwedi cyfarfod yn Bethesda, yn sir Fonwy, ar y
9fed o Fehefin 1773. Gan Hugh Evans, M.A.

Bristol, Argraphwyd gan William Pine. 1773.'

[Yr un yn ddilys ydj'W y gwaith hwn ^ rhif 17 o dan y flwyddyn hon, os na
bu dau argratHad o fewn yr uu liwyddyn, yr hyu nid yw debygol.]

22. * Geir-lyfr Ysgrytharol : neu Egwyddor, yn Dangos Arwydd-
occad y Rhan fwyaf o Eiriau, ac Ymadroddion caled, a Natturiaethau

Creaduriaid, a Gynnhwysir yn yr hen Destament a'r Newydd. Yn
gyttunol a Lityrgi, Erthyclau, a Homiliau, Eglwys Loegr. Wedi ei

Dalfyru, gan mwyaf allan o Eirlyfr y Parchedig Mr. Wilson, Ac.

Gan John Roberts.

Argraphwyd yn Nulyn gan S. Powell. m,dcc,lxxiii.'

AwdwT y * Geirlyfr Ysgrythurol ' nid oodd neb llai na John
Roberts, yr Almanaoiwr, neu ' Sion Rhobert Lewis.* Hwn ydoedd
y Geirlyfr neu y Geiriadur Ysgrythyrol cijntaf i'r Cymry. Y mae
y n ei ragflaenu, ' At y Darllenydd ' o dri thudalen, yng nghyd k
* Rhagyniadrodd i'r Llyfr hwn, ar fesur cerdd,' o ddeuddeg ar
hugain o Bennillion, ar ' Ardderchawgrwydd \t Ysgrythyr Lan.' Y
mae yn llyfr o 141 o ddalenau, ueu 282 o audalenau i2plyg. Yr
oedd y cyfrpv waith yn newydd i'r wlad, a buan y gwasgarwyd yr
argraffiad, nes bod, ym mhen pymtheng mlynedd, sef yn 1788,
gefuogaeth i roi hysbysiad am ail argraffiad, He y dywedir :

—
' Os bydd

• Gwelrhif4, d.f. 1772.
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i'r Llyfr ncliod gael ei roddi'n yr Argraffwasc
;
yr wyf yn meddwl

cael gan W^r diduedd, fwrw golwg ofalus trosto efyn gyntaf, E-hag fy

mod i wedi casglu Tywys gweigion, wr-th hynny gwneuthur ei svvm
yn fwy na'i sylwedd ; neu lloffa llawer o Dywys pydroUj y rhai a wna
liwiau drwg ar y gwirioneddau disgleiriaf ; neu gasglu llawer o yd
meddwj i lenwrr pen a svvn, yn hyttrach. nac archolli calon iach ; neu
gasglu Tywys afiacK, a bwyso ar gylla rhai gweiniaid, yn He ad-

newyddu eu grym, Fe gynn-^vys y llyfr ynghylch 300 o Ddalenau
wyth-blyg ehelaeth : ei bris o bedwar swllt i bump. Os daw galwad
am Fil o honynt Argreffir Siampl (Specimen) o bono yn ei ddull

:

ac enway ewyllyswyr da, a f'o barod i dderbyn cynborthwy tu ag
atto ef,'

Deallir oddi wrth hyn, y bwriedid i'r ail argraffiad fod yn helaeth-

ach dair gwaith, o leiaf, na'r cyntaf. Ond cyn iddo allu cwblhau y
bwriad uchod, yr oedd y Parch. T. Charles, o'r Bala, yn llafurio yr
nn modd. Pa un ai clywed a ddarfu Mr. Charles, fod John Roberts
yn casglu neu yn parotoi tuag at chwanegu a chyhoeddi ei Eirlyfr,

ai ynte darfod i John Roberts ymgynghori a Mr. Charles, yn ol ei

addewid o ' gael gwyr dysgedig i edrych trosto,' nid ydys yn alluog

i benderfynu. Pa fodd bynag, cafodd ymgynghorfa ei chynnal
rhyngddynt, a'r canlyniad a fu, i John Roberts roddi i fyny ei

fwriad o ail gyhoeddi yr eiddo ef, a gwerthu ei holl ysgrifeniadau

parotoedig tuag at y Geirlyfr i Mr. Charles, am 5 swllt, medd
traddodiad, Nid yw Mr. Charles yn crybwyll dim am Eirlyfr John
Roberts, nac am ei ysgrifeniadau, o blegid yr hyn y teimlai rhai o'r

teulu yn anfoddlawn a thramgwyddus, gan ystyried llafur J. R. yn
* gynsail G-eiriadur Charles.' Pa ddefnydd a fu ysgrifeniadau J.R. i

Mr. Charles, neu pa ddefnydd a wnaeth efe o honynt, y mae yn an-

hawdd dyfalu, gan, os defnyddiodd hwynt o gwbl, eu bod wedi eu
cydweithio ag ereill helaethach ; er y gellir meddwl mai fel gwaith
John Roberts, neu ryw un arall, y dechreu"svyd cyhoeddi Geirlyfr

Charles ; canys daeth y rhan gyntaf allan heb enw Mr. Charles, na
neb arall, fel awdivr ; ond dywedai y cyhoeddwr, W. C. Jones,

Caerlleon, y dysgwylid y byddai iddo gael ei olygu gan Mr. Charles

neu Mr. T. Jones.. Yr ydys wedi gweled clawr y rhan gyntaf o'r

argraffiad cyntaf o Eiriadur Charles. Y mae yn cynnwys 88 tu-

dalen, o *A ' i ' Barnu,' a'i gwyneb-ddalen sydd fel hyn :

—

* Geirlyfr Ysgrythyrol. Rhan I. Pris Swllt. Y mae 'r llyfr hwn
yn cynnwys ynddo arwyddocad y geiriau anghyfiaith a geir yn yr
isgi'vtliyr Lan; ynghyd ag amryw feddyliau, ac ystyriaethau,

goiriiiu ac ymadroddion cyfieithedig, wedi eu casglu gan mwyaf allan

o EIriyfrau Mr. Wilson, Mr. Bagwel, Mr. Simson, Mr. Bernard, Mr.
Brown, Mr. Cruden, Mr. Batton, &c., &c. Ac hefyd o Eirlyfr

(Lexicon) Groeg a Saesonaeg Mr. Parkhurst. Fe all fod yn
ddefnyddiol fel Mynegair ac Eglurydd : Y mae'n dangos sefyllfa

Mynyddoedd, Dinasoedd, a'u hamgylchiadau ; naturiaethau Creadur-

iaid, Coedydd, a Meini; cylchau'r llu'r ncfoedd, a'u raaintioli;

Aberthau, Gwyliau, a Seremoniau'r luddewon
;
ynghyd a'u cyfoii*iad

i ddangos pethau Efongylaidd.
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Akmodau.

T. Yr ydym yn Lwriadu eario *r pwaitli y'nilaon o ran dull, trofio,

a dofiiydd, mor agos ag y gellir i'r Klian lion.

n. Fe gwblhoir y gwaith mor gryno apr y gollir heb fod yn
niwoidiol i gorph y mattorion sy'n gynuwysedig ynddo.

III. Yr ydys yn bwriada i'r Coppi oil gaol mynod tan olygiad

Mr. Charles a Mr. 2\ Jones, cyn oi roi yn y Wasg; o leiaf un o
honynt, os ua bydd cylloustra iddynt ill dau i*w olygu.

IV. Rhoddir y ddalon gyntaf f Tittle PageJ ^
yngliyd a'r Ehagym-

adrodd, yn y Khifyn olaf o'r llyfr.

Si()p^TJT, Ysgolfeistriaid, nou ryw ddynion cyflfredin a ewyllysio

fod yn annogaeth i'r gwaith, trwy ddorbyn enwau ; a obrwyir yn
helaeth; am bob 12 liwy a gan 2 am eu trafferth, sef, 14 yn y
DwsiHf &c.

(^ Desgvrylir i bawb a fyddo'n derbyn y Rliannaii, anfon tal am
y Khan hon cyn y derbyniaut ddim ycliwaneg ; a dymunir arnynt
wneuthur hynny mor fuan ag y gallont, er mwyn rliwyddineb i

gario 'r gwaith y'mlaon.

W. 0. Jones, Argra%dd, Caerlleon.'

Dyna fel y rhoddwyd allan y rhan gyntaf o'r hyn a alwyd wedyn
yn * Eiriadur Charles ;' ac y mae yn amlwg, gan nad pwy bynag
oedd awdwr y rhan hono, nad ood gan Mr. Charles yr un llaw

ynddi—yn unig y bwriadai Mr. Jones, yr argraffydd, gael naill ai

Mr. Charles neu T. Jones yn olygydd y gwaith. Pa faint o'r
* Coppi ' ag oedd yn llaw yr argraffydd, a ddaoth. allan fel h>Ti, nid
ydys yn gallu penderfynu ; ond ymddengys y gwelodd Mr. Charles
yn angonrheidiol wneyd rhyw gymmaint o yeliwanegiadau a
chyfnewidiadau wrth fyned jnn mlaen, fel ag y gwolwyd yn angen-
rheidiol ystyriod a galw Mr. Charles yn awdwr, ac nid golygwr.
Y mae yn ammheus fod gan Mr. Charles na Mr. Jones ddim llaw

hyd yn nod yng ngolygiaeth y rhan hon o leiaf; a sicr dylosid

cydnabod }t awdwr, pwy bynag ydoedd, hyd yn nod os * Sion
Rhobort Lewys, Almanaci\sT: Caergybi,' ydoedd.

Gollir tybio, oddi wrth hyn, fod y Geiriadur yn y wasg pan ym-
g}Tnmerodd Mr. Charles ag of. Buasai yn ddiau yn llawer mwy
boddhaol po buasai Mr. C. wedi crybwyll am y * cynsail ' h\vn, fol y
darfu i'r Paroh. P. Williams grybwyll am y M}Tiegair a gylioedd-

asid yn America.* Buasai y cyfryw addetiad yn attal llawer o
deimladau anhyfryd ; or nad anturir rlioddi bam ar y dyben, er y
buasai yu well, tybiaf, po gweithrodasid beth yn wahanol.

23. * Can y Perorinion Cystuddiedig ar eu taith tua Seion : neu

ycliydig o Emynau profiadol, er mawl i Dduw, a Chynnydd i*r

Cristion. Gan D. Morys, gerllaw Llodrod.

* Rhagyniadrodd Mynegcir P. Williams.

64
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Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Eoss, yn Heol y Prior, ger-
Uaw yr Eglwys. m,dcc,lxxiii.'

Daftdd Morys neu Morris a anwyd yn Lledrod, yn sir Aber-
teifi, yn 1744. Ymunodd yn fuan d'r Methodistiaid, a dechreuodd
bregethu tua'r fl. 1765, pan yn 21 oed ; a daeth yn fuan yn un o
bregethwyr grymnsaf ei oes. Teithiai yn fynych i Dde a Gogledd.
Er nad oedd wedi derbyn manteision dysgeidiaeth, eto, cyrhaeddodd
fesur helaeth o wybodaeth dduwinyddol ; a deallai awdwyr Seisonig
yn dda. Efe a symmudodd o Ledrod i ardal y Twr G-wyn, yn yr un
sir, yn 1774, ar gais y Gymdeithas fechan o Fethodistiaid oedd yno.
Galwyd ef i roi heibio ei alwedigaeth, ac ymroddi yn llwyr i

bregethu, ac i gynnal cyfarfodydd eglwysig wythnosol, a chydna-
byddid ef yn flynyddol am ei lafur. Yr oedd yn dad i'r Parcbn.
Ebenezer a Thomas Richard,'* gweinidogion yng Nghorff y Meth-
odistiaid, ac yn daid i'r Parch. H. Richard, Capel Marlborough,
Llundain. Bu farw Medi 17, 1791, yn 47 oed.f

24. * The lo Triads: or, the Tenth Muse,, wherein the Origin,

Nature, and Connection of the Sacred Symbols, Sounds, Words,

Ideas, are discovered, &c. By Rowland Jones, Esq.

London. 1773. Is.'

25. *Marwnad ar Farwolaeth Howell Harris, Esq; o Drefecca,

yr hwn a ymadawoddd o'r Byd, yr 21 o fis Gorphen^f, 1773. Gan
Henry Lloyd.

Trefecca, Argraphwyd dros yr Awdwr, M,DOO,LXxni.'

26. *Amryw Hymnau Dymunol a Phrofiadol, o Waith Harri
Si on, gerllaw Pont-y-Pwl, yn Sir Fynwy, At ba un y chwanegwyd
Pigion Hymnau, o Waith yr Awdwyr hynottaf yn yr Oes

bresennoL

Caerfyrddin, Argraphwyd dros y Cyhoeddwr gan I. Eoss.
M,DCC,LXXm.

Cynnwysa y Uyfr 144 o dudalenau 24plyg, er nad oes ond 36 o
honynt yn waith H. Sion

; y lleill sydd waith W. W., D. J., J. W.,
M. Eh., a P. W. yn Gymraeg a Seisonaeg.

Harri Sion, neu Harri John, ydoedd hen wr enwog fel crefydd-

wr, perthynol i'r Bedyddwyr yn hen eglwys Pen y Gam, gor Pont y
Pwl, yn sir Fynwy, yn yr banner cyntaf o'r 18fed canrif. Mewn
marwnad iddo gan y Parch. B. Francis, dywedir mai gvrr o Lan-

• [Y mae )rma gamsyniad. Tad y Parch. Ebenezer Morris, yr hwn a fu

farw yn 1825, ydoedd Dafydd Morys ; ond nid oedd, hyd y gwyddys, yn
pcrthyn o'r nawfed ach, i'r Parchn. Ebenezer a Thomas Richard, y rhai oedd-

ynt frodorion o swvdd Benfro. Y uiae yn debygol mai yr enw ' Ebenezer ' a
ddarweiniodd ein hawdwr i hyn o amryfusedd. Mab y dywededig Ebenezer
Kichard (o Dregaron) yw Mr. Henry Richard, A.S.]

t M«thodistia4th Cymru, cyf. ii. t. 29, 83-87.
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hiddel ydoedd. Yp oedd yn rhagori mown crofydd a duwioldob.

Yr oodd yn brydydd da, sylwoddol, inolus iawn, a chymmoradwy.
Yind(ion{;y« niai ail arj^ralUad o'i Iiymnau yw hwn, oud ui welais y
cyntaf. Bu farw yn y liwyddyn 1754, yn 90 ood.*

27. ' Marwnad er Cofrad\vTiaoth am Mr. Ilowel Ilarris, Yr hwn
oedd Un o'r rhai cyntaf a ddeclireuodd y Diwj'giad mawp yng

Ngliyinru : A ymadawodd a'r Byd hwn, Goriihonhaf y 21, }ti y
flwyddyn, 1773. Yn y driugeinfod Flwyddyn o'i Oodran. Gan W.
Williams.

Aborhonddu, Arj^raphwyd tros yr Awdwr gan E. Evans: Lie

gellir cael argrapliu pub math o gopiau am bris rhesymol.

M.DCO.LXXIII.'

28. * LlythjT oddi wrtli 0)Tnmanfa o Weinidogion at yr amryw
Eglwysi, i ba rai y maent yn perthynu, &c. &c.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Eoss, yn Heel y Prior.

M,DCC,LXXin.'

29. * Prep:eth
,
yn dangos yn eglur Nad oes perffaith Ddedwydd-

wch i'w ddisgwyl, hyd oni chytlawnir Nifer Etholedigion Duw.
Gan y Parchedig Mr. Samuel Johnson, M.A. Ac a gyfioithwyd

o'r Saisneg, gan Hugh "Williams, Athraw Celfyddydau, Person

Aberffraw, ac Aelod o Gymdeithas y Cymmrodorion.

Caerlleon : Argraphwyd gan W. Read a T. Huxley. M,DCO,Lxxin.*

Hugh "Williams, A.C, ydoedd frodor o sir Gaernarfon.f Cafodd
beisoniaeth Aberffraw, yni Men, Chwefror 15, 1754. J Ymunodd
4 Chymdeithas y Cymmrodorion ar ei sefydliad yn 1751, neu ym
mlien ychydig ar ol hyny. Ymddengys ei fod yn rhywlo ym Mon
cyn hyny, ef allai yn gurad neu ragflaeuydd y Parch. Thomas Owen

;

canys bu rhyw ynigom am ei gymhwysderau barddol rhwng Mr.
"Wm. Elias, Plas y Brain, a Gronwy Owen ; canys gorchymmyna yr
olaf i Mr. Richard Morris ddyi^^odyd wrth y blaenaf— * Toll William
Elias that I know Hugh Williams bettor than ho does, and con-

sequently what sort of poet he was.'§ Ymddengys mai y g3rm-

mwynas agos gyntaf a wnaoth &. Gronwy, ar ol cael bj^woliaeth

Aberffraw, ydoedd anrhegu Gronwy d Gramadcg Sion Rhydderch,
yr hyn y mae y derbynydd yn ei gydnabod mown Uythyr arall at

Wm. Morris yn 1754 :
—

' Dyma fy hen gyfaill anwylaf, y Parch. Mr.
Hugh Williams (yn awr) Periglor Aberlfraw ym Mon, wodi gyru i mi
Ramadeg Sion Rhydderch, i'm hyfforddio 'yn yr hen golfyddyd.'

• Hams y Bedijddwj/r, gan Thomas, t. 219, nodjn.

t Co/restr Cymdeithas y Cymmrodorion, 1769.

X Rowlands's Mona Antiq. Rest.

§ Llythyr Gronwy Owen.
_,
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* Ai byw Huwcyn Williams, person Aberfiraw,' meddai Gronwy
Owen, Gorplienaf 25, 1767, yn ei lythyr o Brunswick, at Mr,
Eicbard Morris,* ac ymddengys wrtb ei * Salman Can,'f y bu fyw
naw blynedd o leiaf ar ol hyny. Cyfansoddodd rbywun englyn

Lladin i Gronwy Owen, y bardd, ac y mae cyfieithiad neu efelycbiad

o bono gan Mr. Williams, a dyma'r ddau :

—

* Gronovius Oenus Anax—Clerum

—

Clams est et sagax

;

Cupio sit magis capax

—

Splendescat et fiat fax.'

Y cyfieitbiad

—

* Mab Owen, pen ll^n a*n llyw,—Goronwy,
Gwr enwog, call ydyw

;

Cynnydded, er diied yw,
Gwawried yn oleu gwiw-ryw.'

30. * Tbe Depositions, Arguments ani Judgment in tbe cause of

tbe Cburcb-Wardens of Trefdraetb, in tbe county of Anglesea,

against Dr. Bowles ; adjudged by tbe Worsbipful G. Hay, L.L.D.

Dean of tbe Arcbes : instituted to remedy tbe grievance of preferring

persons unaquainted witb tbe Britisb Language, to Livings in

Wales. To wbicb is prefixed, An address to tbe Bisbops of Here-

ford, Bangor, St. David's, Asapb, and Llandaff. Publisbed by tbe

Society of Cymmrodorion. Own mudion ydynt beb fedru cyfartb.

Bugeiliaid ydynt ni fedrant ddeall. Esay, &c.

London : Printed for William Harris, N' St Paul's Cburcbyard,
Mdcclxxii.'

31. ['Liber Miscellaneorum, Neu, Lyfr Amrywioldeb, yr bwn
sydd yn ymadroddi ar laweroedd o destynau dieitbr ac angbynefin

beb fod erioed o'r blaen mewn Argrapb-wasg, etto yn angenrbeidiol

o'u traddodi i'r Eglwys y dyddiau byn.

Llanymddyfri : argrapbwyd gan Dan Tbomas 1773.'J]

1774.

1. * Gwybodaetb ac Ymarfor o'r Grefydd Grist'nogol, Wedi ei

gymbwyso at Ddealldwriaetb Pobl annysgodig : Neu Gynbygiad i

Atbrawiaetbu'r Indiaid. Yr bwn a fydd dra gwasanaotbgar i

bawb oil a elwir yn Grist'nogion, ond ni ystyriasant byd yn byn mo
Feddwl y Grefydd y maent yn brofi'esu : Neu y rbai sydd yn proffesu

eu bod yn adnabod Duw, ond yn eu Gweitbredoedd yn ei wadu of.

* Gwyliedijdd, 1833, t. 180.

+ Gwcl rhif 12, d.f. 1776.

X Llythyr Mr. J. R. K. Jones.
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Mown Ugain o Ymddiddanion neu Bonnodau. At yr hjm y chwan-

e{^ir Hyiforddiadau a Gwoddiau I Bobl ddi gred, I Athrawon, I

Ddisgyblion, I Ddynion neillduol, I Deuluoedd, I Rieni droa eu

Plant, ar Suliau, &c. (Jan y gwir Barchedig DAd yn Nuw, Thomas
Wilson, D.D. Diweddar Arglwydd Esgob Sodor a Manaw. A
gyfioithwyd i'r Gymraog allaii o'r Nawfed Argraphiad yn Sais'neg,

Gan Ddafydd Elis, Curad Derwon jti Swydd Ddinbych.

LIundain, Ar^rapliwyd gan J. a "W. Olfir, ym Martholomew-CloB,
yn agos i West-Smithliold. 1774.' [12plyg.]

Daftdd Elis a anwyd yn Hafod y Meirch, ym mhlwyf Dolgell-

au, yn 1739. Dygwyd ef i fyny o dan ofal Mr. Edward Richard, o
Ystrad Mourig. IJrddwyd ef yn ddiacon yn Llanelwy, yn 1764, ac

jTi offeiriad ym Mangor, yn 1765. Y guradiaoth gyntaf a wasan-
aethodd ydoedd Llanboris, }ti sir Gaernarfon ; oddi yno aoth i Dder-
wen, 3m sir Ddinbych ; oddi yno i Amlwch, ym Mon ; oddi yno cafodd
bersoniaeth fechan Llanberis ; ac yn 1790, cafodd bersoniaeth

Criccorth, yn yr un sir. Bu farw Ebrill, 1795, 3nQ 50 oed. Gadaw-
odd amryw roddion yn oi owyllys, ym mhlith pethau ereill, 200p.

tuag at ysgol i diodion Criccerth, Treflys, ac xnys Cynhaiarn, tra

fyddo dwfr yn rhedeg. Cydnabu ei ddiolchgarwch i Ystrad Mourig,
trwy roddi Rowlands's * Alona Antiqua ' yn anrlieg i'r ysgol hono ; a
gadawodd ei holl ysgriflyfrau barddonol i Mr. D. Thomas (Bafydd
J)du EryriJ. Y mao corfiad ar gareg ei fedd ym mynwent Criccerth,

yn dywedyd am dano ei fod yn * loithydd a Bardd godidog ; diwyd
yn ei alwedigaoth o Woinidog yr Efongyl

;
gweniaith a rhagrith

oedd gas gan ei enaid; ac efe a'i ceryddai yn ll^mi yn ereill.'

Terfyna ei feddargraff a thri englyn gan ei gyfaill, D. Ddu Er}Ti.*

Cyhoeddwyd y Uyfr uchod o'i gytieithiad ar draul y * Gymdeithas er

Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol,' a gwerthid ef am 1«. 9<?. Y
cyhoeddyddf

—

John Ritixqton, a fu yn cynnal masnach gryn fawr, fel Uyfr-

wertliydd, ym Mynwent St. Paul, LIundain, dros fwy na banner
can mljTiedd, lie y bu farw lonawr 10, 1792. Dilynwyd efynei
fasnacli gan ei foibion, Francis a Charles Rivington. Bu farw
Francis Rivington, Ilydref 18, 1822, yn 77 oed, gan adael ei fab,

John Rivington, yn feddiannydd y fasnacli. f Bu y Rivingtons, yn
feibion, wyrion, a neiaint, yn y fasnach tua chant a banner o flyn-

yddoedd, yn llyfrwerthwyr i'r Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth

• Oreal neu Exirgrawn Caernarfon, Ion. ISOO, t. 25.

t [' LIundain, argraphwyd gan J. Ili\'ington,* yw yr argraffeb jn U&wysffrif
ein hawdwr : ond raegys uchod y mac yr axmSeh a'r cyfan o'r wyneblen
mevm cyfargraflf sydd yn awr ger fy mron. Ob cywir argraffeb ein liawdwr,
rhaid bod rhai o'r cyfarCTaffion yn amrywio yn hyn o beth. Ond gan nad yw
efo yn rho<ldi y rhagdd.ilen yn. gj'-tlaMm, y mao llo i dybied nad oedd y
gA\aith o fev^Ti cyrhaeild iddo pan >t ysgrifenai, ac mai mewn amr3rfu8edd y
ayLjwyd enw Rivington i mewn. Ymddengys mai rhif 15 dan y flwj'ddjTi hon
oedd gan yr awdwr o Haen ei feddwl.l

X Timporley'a Dktlomnj o/Prmten <md Printiiuj.
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Gristionogol, ac yn cael eu cefnogi gan yr esgobion a'r offeiriaid o'r

egwyddorion a'r gwaedoliaeth uchaf.*

2. * Llythyr Eysiart Dafies, D.D. Esgob T^ Ddewi, at y Cymry,

Yr hwn Lythyr a 'sgrifennodd efe at ei Gyd-wladwyr, o flaen Cyf-

ieithiad William Salsbri o'r Testament newydd, i'w hannog liwy i

ddarllain a defnyddio Gair Duw. Y trydydd Argraffiad.f

Caerfyrddin, Argrajffwyd gan loan Boss, yn Heol-y-Prior.

M,DCO,LXXIV.'

Y Parch. Peter Williams a gyboeddodd yr argraffiad hwn.

3. * Cydymaith i'r Hwsmon, neu Lyfr yn cynnwys ynddo Fyfyr-

dodau ar bedwar Tymmorjy flwyddyn, ac ar amryw achosion ereill

;

yngbyd ac amryw Ganiadau ac Englynion cymmwys i bob Myfyr-

dod, i adfywio'r gwaitb, a dyfyru'r Darllenydd. Gan Hugh
Jones gynt o Paesglaseu.

Llundain : Printiedig gan T. Davies, Heol St. loan, Maes y Gof. J
Yn y flwyddyn mdcclxxiy.' 8plyg.

Hugh Jones a anwyd yn y Maesglasan, ger Haw Dinas Mawddwy,
yn sir Peirionydd, tua'r fl. 1750. Cadw Ysgol Symmudol yn y
cyffiniau, ar derfynau siroedd Meirionydd a Threfaldwyn, jt oedd
Hugh Jones ; a byddai hefyd yn gwerthu llyfrau yn y cymmydog-
aethau lie y byddai, tros argraffwyr a Uyfrwerthwyr y Mwythig.
Gellir yn eithaf priodol ei alw yn lienor ; canys bu o'i febyd i'w

fedd yn ymdrafod a llyfrau. Bwriadai ei rieni unwaith ei ddwyn i

fyny yn weinidog i'r Eglwys Sefydledig, fel y dygasent ei frawd, y
diweddar Barch. D. Jones ; ac anfonwyd yntau i ysgol barotoawl i'r

dyben hyny : ond gan yr ystyriai ef hyny yn ormod o gaethiwed ar

ei dueddfryd naturiol, efe a roes yr ymgais i fyny. Cynnygiwyd
iddo lawer sef3dlfa o elw lawer gwaith, ond gwrthodai bob amser
bob cynnygiad o'r fath, fel y gallai fod yn rhyddach i ymwneyd 4
Uenyddiaeth Gymreig, ac i beidio ag ymdrafod a therfysg y byd,

i'r hyn yr oedd ganddo fawr wrthwynebiad. Yr oedd yn nyddiau
ei ieuenctyd yn dra hoif o bryd^^ddu, a byddai yr hoU gymmydog-
aethau yn adseinio ei bennillion. Yr oedd yn meddu cryn lawer o
chwaeth i gyfaddasu ei gyfansoddiadau i chwaeth yr oes, pan oedd

y dull chwareuol yn boblogaidd yn y Dywysogaeth. Yr oedd hefyd

• [Y maent hyd lieddyw yn dwyn yr imrhyw fasnach ym mlaen, ac y maent
ym mhlith y mwyaf cyfrifol o gylioeddwyr a Uyfrwerthwyr Lhmdain.]

t Gwel rhif 2, d.f. 1507 ; nid ydys wedi cael ond dau eto. [Ymddangosodd
yr ail argraffiad yng nghysswllt a'r ail argraffiad o'r * Ffydd Ddifluant ' yn
1071 : gM'cler rhif 1, dan y iiwyddyn liono. Nid wyf yn mcddwl iddo ym-
ddangos ar ei ben ei hun eriocd cyn y tro hwn ; canys yniddengys mai yng
ngl^'n .1 Thcfitament Salsltri yn nnig yr argrafTwyd ef yn 1507, er bod ein hawdwr,
ar awdurdod Moses Williams, wedi ei gofnodi wrtho ei hun megys rhif 2 dan
y flwyddyn h6no.j

1 St. John Street, Smithfield.
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yn hyrwydd mewn oerddoriaoth eglwysig, neu 'salmyddiaoth. Ond
y rliau fwyuf o'i lafur, fel y gwelir, a fu cytieithu a chyhoeddi

traothodau yu Gymraog, yn benaf traotliodau duwinyddol. Ond i

goroni ei Loll lat'ur, elo a gylioithodd waith losephtu i'r GjTnraog,

a'r hwu a gyliooddwyd. Elb hefyd a g}'lioithodd gyfrol helaeth

8[)lyg o ' Foddy^iuiaetliau Touluaidd' Buchan. Declireuodd liefyd

gytioithu Esbouiad helaoth y Parch. Matthew Henry, ac aeth mor
bell a Lefiticus j ond o ble^id maiuty gwaith a'ioedran mawryntau,
bu gorfod iddo roi y gwaith heibio. Yr oedd ganddo hefyd mewn
Haw gytieitliiad o'r * Byd a Ddaw * gan y Dr. Watts, pan y rhoes

angeii dorfyn ar ei einioos, yn Ninbych, IJoyrydoedd fel darllenydd

yn swyddf'a argrafl'u Mr. Gee, yn 1825, yn 75 oed ; a chladdwyd ef

ym Mynwent yr Eglwys Wen, ger y dref bono.*

4. * Pererindod Ysprydol, o'r Aipht i Ganaan. Tan Eith Breu-

ddwyd. gasgliad y Pererin, allan o Waith Hunan-Ymholiad, yn

Nyffryn Ystyriaoth.

Caerfyrddin, Argraffwj'd tros y Parch. Bafydd Jones, o Bont-y-

Pwl, Gan loan Eoss. m,dcc,lxxiv.' [12plyg: 96 tudalen.]

Ymddengys fod hwn yn ail argraffiad.f

5. * Progeth a bregethwyd yn Eglwys Plwyl Llangynyw, yn sir

Drefaldwyn, ar farwolaeth Mr. John Nightingale, ar ddydd Sul,

Gorphenaf 10, 1774.

Mwythig.'

6. * Cristianawgrwydd Catholic, neu Draethawd Byrr tuag at

leihau rhif gwrthddadlau ym mhlith Crist'nogion
;
yn bur addas i'r

dyddiau presennol, yn enwedig ynihlith y Plwyfolion hynny, Ue i

mao'r Methodistiaid, neu Hoffwyr Crefydd y Goleuni Newydd yn

caol c}Tihwysiad. Gan Arch Esgob dysgedig.

Mwythig.'

7. * Aurora Borealis ; neu Y Goleuni yn y Gt)gledd, fel arwydd o

Lwyddiant yr Efeugyl yn y dyddiau diweddaf; Neu Shecinah'r

Mil Bl^Tiyddoodd : Mown Dull o Lythyr oddi wrth Ermeneua y

y Lladmerydd, at Agrupnus y Gwyliedydd. Gan William
Williams. Yr ail argraphiad.

Aberhonddu, Argraphwyd dros yr Awdwr gan E. Evans.

1774.'

8. * Rheolau Bywyd DjtioI a gy^eithwyd o Scrifen yr Indiaid,

yr hwn a sgrifenwyd gan un o'r Philosophyddion, sef y Braminiaid.

• Ntxo Monthly Magaane, vol. xviii. p. 40.

tGwelrhif 1, d.f. 17W.
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At yr hyn y rhagosodwyd Am y dull, a'r modd y dyallwyd ac yr

amlygwyd y 'Sgrifen. gyfieithiad Hugh ap Hugh. Wedi ei

olygu a'i ddiwygio gan Wm. Griffith.

Dulun.'

9. * Cennadwri a Thystlolaeth ddiweddaf Howel Harris, Yswaen.

Gydag ychydig o ystyriaethau ysprydol, a bigwyd allan o wahanol

fannau yn ei ddydd-lyfr, &c.

Trefecca.*

10. Addysg Ferr yng Ngwasanaeth Duw a Disgyblaeth Eglwysig

y Testament Newydd, mewn ffordd o Holiadau ac Attebion
;
gydag

Eglurhadau a Chadarnhad o'r cyfryw attebion.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Eoss, yn Heol y Prior.

1774.'

['Eglurhad ar Drefn Eglwysig gynnuUeidfaoI ydyw, nen Annibyniaeth
gymmedrol, o'r un golygiadau a.'r Dr. Owen, Matthias Maurice, S,'r Dr. George
Lewis. Mae y Uythyrenau 'J. G.' wrth y Rhagymadrodd, a thebyg yw mai y
Parch. John GrifSth oedd y cyfieithydd. Yn fuan ar ol hwn cyfieithodd
* Achosion Cydwybod ' Pike a Hayward, a * Dechreuad a Chynnydd Crefydd
yn yr Enaid,' gan y Dr. Doddridge.'*]

11. * Ystyriaethau o anehwiliadwy olud Crist, a gwahoddiad i

bawb i'w dderbyn a'i ddefnyddio, mown Pregeth a gyhoeddir ar

annogaeth y rhai a'i clywsant yn y cyfarfod o weinidogion yn

Watford, gerllaw Caerfiili, Awst, 10, 1774. At ba un y chwaneg-

wyd dwy hymn, wedi eu troi o'r Sais'neg. Gan Solomon
Harries.

Caerfyrddin, argraffwyd dros yr awdwr, gan J. Ross. 1774'.

Solomon Harries ydoedd weinidog yr Ymneillduwyr Henadur-
iaethol yn Abertawy, ac a gafodd ei addysg yn Athrofa yr Ymneill-
duwyr yng Nghaerfyrddin, dan y Parch. W. Evans. f Bu un
flwyddyn yn athraw yr athrofa, yr hon oedd ac sydd yng Nghaer-
fyrddin, pan ei symmudwyd o Gaerfyrddin i Abertawy er mwyn ei

gyfleusdra. Marwolaeth a luddiodd iddo barliau. * Yr oedd yn
foneddwr o ddysg a duwioldeb mawr, ac yn addurn i'r weinidogaeth
Gristionogol. Bu farw yn Abertawy, Awst 15, 1788.'J

12. * Cr3^nodeb Salmau Canu : Sef rhai Salman Detholedig yn

gyfan ; a'r rhai mwyaf buddjol, ac eglus eu hystyriaetli, o Salmau

eraill, a chynnulliad o Adnodau porthynol i'w gilydd ar amryw
Destynau

;
gyd a'r ystyr o honynt, yn fyr, o flaen pob Salm. "VVedi

* Llythyr Mr. Morris Daviea.

+ Ysfjrifau yn Llyfrfa y Dr. Williams, yu Llundain.

X Qcntleman's Magcudne.
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eu cymwyso i gjnmmorth a chyfarwyddo'r Cymry i ganu Mawl i

Dduw yn ddyallus, or niwy o Barch i'w Enw gogoneddus Ef, ac

ychwanog o folusdur ac adtiihidaoth i'w heneidjau eu huiiain. Gaa
y Parcliodig Mr. Griffith Jonos, gynt Person Llanddowror yn

fiir Gaerfyrddin. Yr ail argrapliiad.*

Llundain, Argraphw'yd gan J. a W. Olfir, }-ni ^fartholomow-clAfl,

yn agos i West-Smitlifiold. mdoclxxiv.'

13. * Antinomiaoth, Bwbach y Rhan ffurflol o*r Eglwys Grist*-

nogol, (Ar ol ei hola trwy holl Wledydd Crod) wedi ei ddal ; a

ffeindio allan ei fod yn gynhwysedig yn fwy mewn Ymarforion n&

Phyngciau ; mown Proffes wag, ac Ymarweddiad ponrydd, nag

unrhyw Set o Egwyddorion ; ac folly wedi ei eni a'i fagu yn y
Llwyth uchod—Yin Mywyd y Parchodig Mr. John Hart, Gweinidog

yr Efongyl gynt yn Llundain : yr hwn ar ol Adnabyddiaeth o'r

Arglwydd, a syrthiodd ymaith i Fywyd rhydd, ond a adferwyd

drachefn i Gymmundeb d Duw : ac yn ddiweddar a hunodd yn yr

Arglwydd. Wedi oi 'sgrifennu yn Sais'naeg a'i Law ei hun, yn

Phagymadrodd «i Lyfr Ilymnau. At ba un y 'chwanegwyd Phai

Ilymnau ar Fesur nowydd. Gan W. Williams.

Aborhonddu, Argraphwyd dros y Parchedig Mr. W. Williams,
gan E. Evans. m,dcc,lxxiv.' [12plyg: 24 tudalon.]

14. 'Hanes byr o Fywyd dychlinaidd, a dedwydd Farwolaeth

Morgan Nathan, yn Llandoilo-fawr, yn sir Gaerfyrddin.'

* M. P.' ( = Morgan Phys) ydoodd yr awdwr, ac ar ganiad y mao.

15. *Llaw-lyfr o Weddiau ar Achosion Cyffredin ; Sef, y Bore

a*r Prydnhawn, flaen ac ar ol y Sacrament Sanctaidd, Yn Amser
Clefyd, &c. Gan James Merrick, M.A. Diweddar Gyfaill o Goleg

y Drindod yn Phydychen. Wedi ei gyfieithu i'r G}Tnraeg gan

David Ellis, Curad Derwen yn sir Ddinbych.

Llundain : argraphwyd i J. Pivington, Gwerthwr Llyfrau i'r

Gymdeithas or cynhyrchu Gwybodaeth Cristiauogol, }Tn Iklynwent

St Paul (No. 62.) m dco ijlxiv. [Pris dwy Geiniog, n'eu 14 SwUt y
cant.] ' [12plyg: 24 tudalen.]

[Ymddangosodd hwn o flaen rhif 1, ond o fewn yr un flwyddyn. Yr awdwr,

James Merrick, A.C, a aned yn ReA(hng, 8W^'^Ul Berc, >ti 1720 ; derbyn-
iotld ei ddyag yin Mhrifyagol Rhydych.iin ; a bu farw yn 1709. Ei brif

weithiau yw— *rt)em8 on Sacro«l Subjects;' 'Annotations on the Psalma ;'

'Annotations on tlie lJo8j>cl of St. Jt>hn ;' * A Metrical Version of the Psalms;'
yng nghyil A chyticithiail o Tryphiixlorus, prydydd (Inxig o'r bummetl ganrif.

Dyfynir Merrick ar y Salmau yn fynych yng ' Ngeiriadur Ysgrytnyrol'
Charles.]

• Gwel rhif 6, d.f. 1743.
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16. * Trydydd Llytliyr lien Bechadur, at ei gyd-frodyr, &c. Gan
Ellis Boberts, o Landdoged, yn sir Ddimbech. At yr hyn y
chwanegwyd byrr a chywir Hanes am Ann "Williams, gwraig
feichiog o dref Caerlleon, yn sir Fynwe, yr hon a aeth ar astyllen

gyd a'r afon 12 milldir, a thrwy Eagluniaeth. yr Arglwydd a ddaeth
i dir sych., megys y daeth Jona gynt.

Aberbonddu; argraphwyd gan E. Evans, tros Peter Morris^
1774.'

Am hanes belaeth a manwl am yr amgylchiad uchod, gellir ei

weled yn yr awdwyr sydd wedi ysgrifenu ar sir Fynwy.* Yr
awdwr

—

Ellis EoBEiiTS='Elis y Cowper,* oedd yn greadur hynod 301 ei

ddydd, cymmysgedig o annuwioldeb a chrefydd, y tu hwnt i'r

cytfredin feirdd yr oes. Er ei fod yn ymyraeth llawer a'r Awen,
prin, er hyny, yr oedd hi a'i chyfeillion yn ei gydnabod. Y mae ar
gael * Englynion i Ellis Eoberts y Cowper ; Sef, Atteb, aainercli

a chyngor y Bardd Coch. o Eon,! i Elisa Gowper, Pastynfardd,
Llanrwst, yn cynnwys athrawiaeth. arbennig i ganu'n dincerddawl
gymmeradwy, yn ol rheol ac arfer y Gofeirdd godidocaf o'r oes

;

ynghyd a thaflen enwau yr holl drecc, cer, offer, a pheiriannau
angenrheidiol i'r Gelfyddyd, na cheir mo'r fath. mewn un
Gramadeg a argraffwyd erioed.'J Gogan ydyw i waith bongler-
aidd Ellis, yn ceisio barddoni, ac yn enwi y pethau angenrheidiol,

yn ol offer celfyddyd y cwperiaid neu gylchwyr. Dywedir 'mai
creadur hirfain, teneu, gwargam, d garau crychydd iddo-,

ydoedd ef. Yr oedd y Cowper yn hynod o annuwiol, er ei fod
weithiau yn canu ac jn ysgrifenu llythyrau a phregethau difrifol.§

Claddwyd ef yn Llanddoged, ger Llanrwst, Tachwedd 4, 1787.

17. * The History of Wales. "Written originally in British, by

Caradoc of Lhancarvan, Englished by Dr. Powell, and

augmented by W. Wynne, Eellow of Jesus College, Oxon. To

which is added, A Description of Wales, By Sir John Price. A
new Edition, greatly improved and enlarged, with Pedigrees of

Families.

London : printed for T. Evans, at No. 50, in the Strand, near
York Buildings, mdcclxxiv.' [8vo.]

• Coxe's JTutory of Monmouthi^hire ; a Manby's Historic and Picturesque

Guide from Croffon, through the Counties of Monmouth^ «tc. [Gellir gweled
cryiKnleb o'r un hanes yn Gymraeg yn y Cylchgraum (1834), i. 12.]

t Hugh ab Hugh, neu Hugh Hughes
;
gwel rhif 1, d.f. 1763.

Ij: Diddanwch Teuluaidd, ail arg. t. 124. [Gwaith Gronwy Owain ywyr
englynion hyn, a cheir hwynt yn y Gronoviana, t. 114.]

S Y»grify Parch. R. Elli«.
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Yr 00(1(1 liwn y pummod argraffiad.* Am y cyhoeddydd

—

Thomas Evans, aeth i Lundaiu yn dlawd, a chafodd lo fel

cludydd i lylrwerthydd, a daeth ym mlaen trwy ei ddiwydrwydd,
lies dyiod yn un o'r ma»nacli\vyr helaothaf yu Paterno8ter liow.

Yr oedd yn Gyniro o sir Faesyfed, ac yn owythr i T. Evans a fu

furw yn ddiwoddar. Bu farw yn dra cliyfoetliog, Gorphenaf 2,

1803. Dymunodd yn oi ewyllys, fod iddo gaol ei gladdu heb nac

arch nac amdo, ac na byddai i'r draul fod yn fwy na deugain swllt.

18. * Marwnad, or Coffadwriaeth am Hugh Williams, o Gornwal,

ym mblwyf Llanligen, yn sir Frecheiniog, yr hwn a ymadawodd A'r

byd bwn, y ddeufed dydd ar hugain o Fawrth, yn y ilwyddyn 1774.

Gan William Williams.

Aberhonddu, argrapbwyd gan E. Evans, lie y gellir cael arg^aphu
pob matli o gopiau am bris rliesymol, a cliael ar werth amryw
lyfrau Cymraeg a Saisnaeg, &c. m,dcc,lxxiv.'

19. * Cyfarwj'ddwr ffyddlon at Orseddfaingc y Gras: sef, ffurf o

Weddiau i'w harfer mewn Teuluoedd foreu a hwyr, &e. Gan
Weinidog Annheilwng o Eglwys Loegr. Yr ail argrapliiad.f

Llundain, Argrapbwyd gan J. a W. Olfir, ym Martbolomew-Clos,
yn agos i West-Smitlilield. m dco lxxtv.* [12plyg.]

20. * Aleluia, neu Hymnau pertbynol i Addoliad cyboeddus. Gan
Benjamin Francis.

Caerfyrddin : argraffwyd dros yr awdwr gan J. Eoss. 1774.*

Benjamin Francis ydoedd fab i'r Parcb. Enoch Francis,

J

gweinidog y Bedyddwyr, ac a anwyd ym Mbencelli, ger Castell

Newydd yn Emlyn, yn 1734. Bedyddiwyd ef yn 1749, yn 15 oed,

a d(^('lireuodd bre<i:etbu yn 19 oed. Cafodd oi ddysgeidiaeth dan
ofal Mr. Fosket a Mr. Evans, yn Atbrofa yr enwad ym Mristol. Bu
ar brawf fel gweinidog ym Mristol, ac yn Sodbury ; ond ni sefydl-

odd hyd y tl. 1757, pryd yr aetb i Horsley, yn sir Gaerloew, He yr
ordeiniwyd ef yn 1758, a lie yr arosodd byd ei farwolaetb.J

21. * Gweledigaetbeu y Bardd Cwsc. Y Rbann Gyntaf.

Argrapliwyd yn y Mwytliiggan StaffDrd l*r\s. Gwtntliwr Llyfrau.
M D CO Lxxiv.' 32plyg. [24plyg.]

Yr oedd hwn y pummed argraffiad.

§

• Gwel rhif 1, d.f. 1584 ; rbif 1, d.f. 1663 ; rhif 1, d.f. 1697 ; a rhif 4, d.f.

1702; a hwn yma.

t Gwel rhif 2, d.f. 1727 ; a rhif 3, d.f. 1733.

$ Hants y Bedyddtctjr, gan Thomas, t. 249, 296, 387.

S Gwel rhif 1, d.f. 1703 ; rhif 6, d.f. 1720 ; rhif 14, d.f. 1767 ; rhif 14, d.f.

1768 ; a hwn yma.
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[Y mae pob tudalen o'r argraffiad hwn yii cyfateb i dudalenau yr argraflBad

cyntaf ; ac y mae camargraffion hwnw wedi eu hadnewyddu gan mwyaf oil yn
yr argrafl&ad hwn. Hwn ydoedd y chweched argrafl&ad j a'r olaf , hyd yr ^yf
yn gwybod, yug nghorff y 18fed ganrif. Y mae o leiaf hymtheg argraffiad wedi
bod o'r ' Bardd Cwsg' er pan yr ymddangosodd gyntaf yn 1703 hyd y pryd
hwn (1868). Y nesaf at hwn yma yw argraffiad Merthyr Tydfil yn 1806.]

22. * Y Catecism Byrraf. A gyflwyn-wyd. gan Gymmanfa o

Ddifynyddion yn Westminster, i'r Ddau Dy o Barlament, a cbwedi

ei Gymmeradwyo ganddynt. Yn cynnwys Egwyddorion y Grefydd

Grist'nogol ; Ynghyd a Phrofiadau Ysgrythyrol.

Aberhonddu, argraffwyd gan E. Evans, yn y flwyddyn
MjDCCjLXXIV.'

Yr oedd h.wn yn ail argraffiad o leiaf.*

23. ^Llytbyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y flwyddyn 1774.

Caerfyrddin, argraffwyd gan loan Eoss, yn Heol y Prior. 1774.'

24. 'Eight Sermons upon Practical Subjects, preacbed at tbe

New Church, in Llangeitho, South Wales : by the Eev. Mr.

Daniel Eowland: and now Attempted to be Translated from the

Original or British Language. The Second Edition.

London : Printed to the Editor Thos. Davies, near Haverfordwest,

South Wales ; Price Two ShiUings. 1774.'

Cyhoeddwyd hwy gan *T. Davies, Hwlffordd,' yr hwn oedd yn
un o'r cynghorwyr Methodistaidd. Y cyfieithydd ydoedd y Parch.

John Davies, periglor Sharncote, yn sir Wilts, a'chynt o Eydych-
ain. Yr oedd yr enwau a gafwyd fel rhagdalwyr, yn cymmeryd
2751 lyfrau. Cymmerodd D. West, Ysw., Smithfield, Llundain,

200
; y Parch. W. Eomaine, 100 ; David Jones, Ysw., sirydd Mor-

ganwg, 100. Ym mhlith y tanysgrifwyr y mae y Parch. N.
Eowlands, am 10, a'r Parch. P. Williams, am 15. Y mae * Sarah
Jones, Bala ' (wedi hyny, Mrs. Charles) yn eu plith. Dywedir y
gwerthwyd tuag 8000 o'r argraffiad Cymreig.f

25. < Lyfr Gweddi Gyffredin.

Argraffwyd yn y Mwythig, gan Stafford Prys. 1774.'

26. * Tirion Wahoddiad i bob Pechadur ddyfod at lesu Grist.

Gan Thomas Jones.'

Pregeth ydyw ar Mat. xi. 28.

Yt oedd yr awdwr, y Parch. Thomas Jones, yn byw yn y Maes
[ger Pencareg,] yn sir Gaerfyrddin. Yr oedd yn foneddwr neilldu-

ol barchus gan ei genedl, o blegid amrywiol ragoriaethau, fel

,
Gwel rhif 7, d.f. 1758.

t Gwel rhif 2 a 3, d.f. 1772.
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Cristion a ^weinidog. Cyhooddodd amrai brogotliau, a rhai raarw-

nadau Cymreig. Bufarw yn ruckham, Surrey, liydref 4, 1819, }ti

(JO ood.

27. 11
* Diary of a Journey through North Wales in 1774. By

Samuel Johnson.'

28. ' Duwiol Goffadwriaethau : Neu Fyrr a Chywir Hanes am
Amryw o Ddifinyddion dysgedig, o wahanol Famau, Pa rai a

ddioddefasant Ferthyrdod er mwyn yr Efengyl, ar Amryw Amserau

yn yr Oesoedd a aethant hoibio. AVedi eu casglu oddiwrth lawer o

Awdwyr yr h^n Oesoedd, a'r Oes ddiweddar hefyd. Yngliyd a'r

Pothau mwyaf hynod }ti eu Bywydau, ou H^Tnarweddiadau, a'u

Dioddofiadau. "Wedi eu cyfieithu i'r Cymraeg, gan Thomas
Jones. Ac na bu argraffodig erioed o'r blaen yn yr laith hon.

Caerfyrddin, argraffwyd dros yr Awdwr gan I. Eoss, yn Heol y
Prior. 1774.' 270 o dudaleuau 12plyg.

29. * Welch Piety: or a farther Account of the Circulating

Welch Charity Schools from Michaelmas 1773, to Michaelmas,

1774, being Testimonials relating to the Masters and Scholars of

the said Schools. Together with a List, shewing whore each

School was kept, and the Number of Scholars Taught therein.

London : Printed by J. and W. Oliver, in Bartholomew-close.

M,DCC,LXXIV.'

30. * Cyngor o Addysg i Ddynion lefaingc o Flaen Conffirmasiwn.

Llundain : A argraphwyd i J. Pirington, Gwerthwr Llyfrau i*r

Gymdoithas er cynnhyrchu Gwybodaeth Cristianogol, ym Monwent
St. Paul, N« 62. MDCCLXxrv.'

31. 'Byrfynogauo feddyliau Ymneillduwyr am Natiir Eglwys

Efangylaidd; yngliyd a rhai Phesymmau am eu Hj-mneillduad

oddi wrth yr Eglwys Sofydlcdig, Ac a elwir yn gyffrodin Eglwys

Loegr. Mown ffordd o Ilohadau ac Attobion. Gan Ymneillduwr.

Caerfyrddin, Argrafifwyd gan L Ross, yn Heol-y-J*rior. 1774.'

32. * Calendars of tho Ancient Charters and of llio Welch

and Scottish Polls, now Remaining in the Tower of Ix>ndon

:

Also Calendars of all the Treaties of Peace entered into by

the Kings of England with those of Scotland ; and of Sundry

Letters and public Instruments relating to that Kingdom, now in

the Cliapter-houso at Westminster. Together with Catalogues of

the Pocords brought to Berwick from tho Royal Treasury at

• Cambro-Briton, vol. i. p. 160.
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Edinburgh : of Such as were transmitted to the Exchequer at

Westminster, and of those which were removed to different Parts of

Scotland by Order of King Edward i. The Proceedings relating to

the carrying back the Eecords of Scotland into that Kingdom ; and

the Transactions of the Parliament therefrom the 15th of May 1639,

to the 8th of March 1650. To which are added Memoranda con-

cerning the Affairs of Ireland, extracted from the Tower Eecords.

With Four Copper Plates, exhibiting all the various Hands in

which the several Charters have been written, from the Eeign of

King William the Conqueror to that of Queen Elizabeth. To the

Whole is prefixed an Introduction, giving some Account of the

State of the Public Eecords from the Conquest to the present Time.

By Sir Joseph Ayloffe, Bart. V.P. A.S. and F.E.S.

London : Printed for Benjamin White, at Horace's Head, in

Fleet Street, mdcclxxiv.'

33. ' Can Dduwiol, i annog Dynion i Gariad ac Elusengarwch,

Yn y Dyddiau oeraidd hyn. At yr hyn y 'chwanegwyd Can arall

yn cynnwys, Holiad Dyn dall genedigol yng nghylch yr Haul, a'r

Goleuni.

Aberhonddu, Argraffwyd gan E. Evans, tros Philip Powel,
Clochydd Llangynidr, yn y Flwyddyn 1774.'

34. *Taith y Pererin. Gan Thomas Dafydd, o Sir Gaer-

fyrddin.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans. Lie y gellir cael Ar-
graphu pob math o Lyfrau am Bris rhesymmol. 1774.'

35. ^ * Y Frwydr Ysprydol : mewn Casgliad o Hymnau Newydd,

ar amryw Fesurau. Gan Morgan Ehys, a Thomas Dafydd.*

36. ^ ' Griddfannau'r Credadyn am Berffeithrwydd ac Anllygred-

igaeth; ar Fesur newydd. Gan Morgan Ehys.'

[' Llyfryn o 12 tudalen, heb enw argrafFydd, lie, nac amseriad iddo. Tebygol
mai tua'r fl. 1773 ydoedd, ac mai John Ross oedd yr argraffydd, gan fod ail

argraffiad Hymnau yr awdwr wedi ei ddwyn allan ganddo ef yn y fl. hon.'*]

37. * A Political Survey of Britain, being a seris of Eeflections on

the Situation, Lands, Inhabitants, Eevenues, Colonies, and Com-

merce of this Island, intended to show that we have not as yet

approached near the summit of improvement, but that it will afford

employment to many generations before they push to the utmost

extent the natural advantages of Great Britain. By John
Campbell, L.L.D. In two volumes.

• Llythyr Mr. Morris Davies. Y mae rhif 36 a 35, o ran maint ac argraff-

waith, yn hollol yr un fath .Vu gilydd, ac A rhif 15, d.f. 1770 ; diau mai cynnyrch
yr un wasg ydynt, a thobygol mai yn 1770 y cyhoeddwyd y tri.]
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London, printed for the Author. 1770.* [4to.]

[Yr awdwr, y Dr. Jony Campbell, ydocdd ysgrifenydd Ysgotig diwj'd m
galluog. (Jane*l ef yn Eiiintlnr.,'h. M?iwrth 8, 1708. Pan yn )>uTn miwydd oed
gadawodd Ysgotl&nd, ac ni •! ! il i<ldi mwy. '\' or iawn
mewn gwahanol gangenaa o : lieb law y gwait la. Yn
1754 anrhegwyd ef Agratld I'.-m-i *_yfreitliiau gan Iiii.^r.j^..i L.i»».-.j^owr. Bu
farw yn Llundain» Rlwg. 28, 1775.]

38. * Pro<^oth. A brep^othwyd }ti E<^lwy8 Plwyf Llangynew, Yn
Sir Drofuldwyn : Ar Farwolaeth ^fr. Joan Nip:htingalo, Ar Dtlydd

Sul Gorphenaf 10, 1774. Gan y Parchedig William Jonos, B.A.

Diweddar Giwrate Baschurch, yn Sir y Mwythig, ac yrwan yn

Llangynew.

Argraphwyd (dros yr Awdwr) gan T. Wood
;
yn y Mw^'thig, ag

a werthyr gan G. Robinson, yn Lyndain, 1). Salmon yn y Trallwyn,

a chan pob Gworthwr Llyfrou mewn Tref a Gwlad. [Pris Chwe
cheiniog.]

'

39. * The last Message and dying Testimony of Howell Harris,

Esqr; late of Trevecka in Wales. Found among some of his

Papers.

Trevecka, Printed 1774.'

40. ^ 'Two very Interesting and Full Papers relating to the

Property of Sir William Morgan, of Tredegar, and Old John

Morgan, of the same Ancient Mansion in the Co. of Monmouth.'

Yr oedd Syr William Morgan wed priodi merch y Dug
Dyfnaint, ac yr oedd ei holl etifeddiaethau helaeth wedi eu
cymmysgu a'u gwahanu. Y mae y papyrau hyn yn traethu pa
fodd y rhanwyd hwy ac argraffwyd hwynt yn anghyhoedd yn 1774.

41. *A Dramatic Poem. By W. Mason.'

Cynnwysa 116 tudalen. Yr olygfa yw Ynys Mon. Y mao yn
pertiiynu i Caractacus, brenin y Delieubarth, a'i orchfygiad gan
Oftfonus, yr hwn a enciliodd gyda'i unig ferch i blith y Derwyddon
i Fon. C}Tinwy8 lawer o sothach hynod am y Beirdd Cymreig a'r

Derwyddon.

42. [' Catecism Byrr a BuddioL Yr ail waith yn arpraffodig.

Aberhonddu, argrafPwyd dros y Parchedig Morgan Jones, y
Parchodig Mr. Thomas Lewis, Rees Pritchard, Thomas Watcin, ao
Evan Morgan, gan E. Evans, m.dcc.lxxiv.'

* Llvfryn o 48 tudalen ydyw, yn cynnwys rbag]anadrodd, a rhai nodiadan lied

helaeth ar waelod y ddalen ar rai pynciau pwysig o athrawiaoth. Cal£naidd
yw ei gynnwysiad, a thebygol mai AimibynwjT oodd y cyhoeddwyr.'*]

• Llythyr Mr. M. Davit*.
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1775.

1. * Tair Pregetli ar y Testunau canlynol : Luc xv. 5 ; loan v. 6
;

Sal. Ixv. 5. A bregetliwyd yn ddiweddar gan y Parchedig Daniel
Eowland, Gweinidog yr Efengyl yn Llangeitho; a Caplain i'r

Duke Leinster. Gloria mea Christus.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Eoss, tros Thos. Davies o sir

Benfro. 1775. [Pris chwe' clieiniog.] ' [12plyg.]

Dywedir fod y pregetliau hyn, ac ereill o waith Mr. Eowlands, ar
werth. gan Mr. John Evans, o'r Bala ; Mr. David Williams, Tre
castell ; Mr. Bethuel Griffiths, CasteU Nedd ; a Thomas Davies, ger
Haw Hwlffordd.

2. * Golwg Ferr ar yr Hanes ysgrythurol oil ; Gyda Hanes yr

Eglwys luddewig o ddiwedd yr Hen Destament hyd at Grist. A'r

Prophwydoliaethau pennaf perthynol iddo: Wedi ei hegluro'n

ddigonol mewn Efordd o Holiad ac Atteb. Y Nghyd ag Amryw
Nodau ar Hanes a Chrefydd y Patriarchiaid, yr luddewon a'r

Crist'nogion, ac ar Ddeddfau, Llywodraeth, Sectau, Defodau a'

Sgrifeniadau yr luddewon. Gan I. Watts, D.D. A gyfieithwyd

i'r Gymraeg, Gan y Parchedig E. Griffiths. At yr hon y
chwanegwyd Llechres o'r Amseroedd yr ysgrifenwyd Llyfrau yr

Ysgrythur, a'r Pethau hynottaf o Ddechreuad y Byd hyd Ddinystr

Jerusalem. Allan o Waith yr Enwog Ostervald.

Caerfyrddin, Argraffwyd ac ar werth gan loan Eoss. mdcclxxv.'

Evan Griffiths ydoedd weinidog yr Ymneillduwyr yng Nghapel
Seion, ym mhlwyf Llanddarog, yn sir Gaerfyrddin, lie yr ordeiniwyd

ef yn 1752. Arminiad y dywedid ei fod o barth ei olygiadau
athrawiaethol, er y mynai rhai ei gyhuddo o Undodiaeth; ond
credir nad oedd sail i'r cyhuddiadau hyny. Bu yno yn weinidog
llwyddiannus hyd ei farwolaeth, ysbaid banner can mlynedd ; felly

dechreuodd weinidogaethu yno pan oedd ond 17 oed. Bu farw
lonawr 25, 1802, yn 77 oed.*

8. *Y Fodrwy Briodas yn gymmwys i'r Bys, Sef Pregeth a gy-

hoeddwyd mewn Priodas yn St. Edmunds, yn Llundain, ger bron y
Brenhinol deulu. Gan y Parch. W. Seccer, M.A. Wedi ei chyf-

ieithu i'r Gymraeg er Lleshad cyfiredinol.

Argraffwyd yn Aberhonddu, gan E. Evans, yn y Flwyddyn
1775.'

Cyhoeddwyd yr uchod ddwy waith o leiaf yn y gam-if hon hefyd.

Yr awdwr

—

* IJanes Ymneillduacthf Morgan, t. 484 ; Lhjthyr y I'inch, W. Thomas,
Bwlch Newydd.
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William Secker, oedd yn progothu 3m Eglwys All-Hallows,

Lluiidain, yn aiuHor Cromwol. Ef allai oi fod wodi marw cyn yr
Adl'oriad, gau uad yw yn cacd oi einvi yni nililitli y rliai a drowyd
allan ; nou of allai iddo gydyiniFurlio. Yr oedd ei ddull yn hollol

IJuritanaidd. Y mao llyfr bychau arall o'i waitli yn JSeisonej^, a
chvir Non-Suck ProfeMor^ yn cael ei gyfrif yn dra phoblogaidd.

4. * CoGadiir Prydlon Lloojr : neu IlyLuddion o'r Nefoedd, sof

llanos ^Er. liicliard Bri^jhtloy, &c. Agylioitliwyd ganMr. E. Ellis,

Gweinidog Eglwys Rhos, &c.

^Iwythi-/

Yi" oodd liwn yn ail argraffiad, tybygid.* Eglwys Ehos, yw
Llaudrillo yn lllios, ger Conwy, ar derfynau siroedd Caernarfon a
Dinbych.

\

5. * llanos r>ywyd a ^larwolaotli !^^attllew Loe, yr hwn a grogwyd

yn Nlioibryn, yn yr ugeinfed fhvyddyn o'i oedrau. Gwedi ei gyf-

ieithu o'r Saesonaeg er budd i'r Cymry.

Trofceca, Argraffwyd yn y flwyddyn m,dcc,lxxv.*

6. * Llythyr y Gyinnianfa at yr Eijlwysi, yn y flwyddyn 1775.

Caorfyrddin, argrafl'wyd gan J. Ross, yn llool y Prior. 1775.'

7. * Esponiad ar Ddainm<}g y Pliarisoad a*r Publican, &c. Gan y
Parchedig Mr. Julm Bunyan.

Caorfyrddin, Argraffwyd ac ar worth, gan loan Ross. m,dcc,lxxv.*

8. * Catecisui yr Ymneillduwyr Protestanaidd. Yn cynnwys, I.

Hanes Ferr am yr Anghydffuifwyr. 11. Rhesymmau am yr Yra-

noillduad oddiwrth yr Eglwys Sofydledig. Gwedi oi fwriadu i

addysgu a chadarnhau Pobl louaingc ymhlitli yr Ymneillduw^T yn
Egwyddorion Anghydffurfiad. waitli y Parchedig S. Palmer.

A gyfieithwyd allan o'r Trydydd Argraffiad.

Caorfyrddin, Argi-affwyd tros y Cyfioithydd gan Joan Ross.

M.DCC.LXXV.*

Dywedir, yn gydiol 4'r rhagymadrodd, fod * cyfeillion haelionus

yn Llundain wodi cyfranu swm raawr tuag at oi draul, yr hwn sydd
yn caol ei werthn mor isel ag 16«. y cant, fol y gallo 3' tlotaf ei

brynu.' Yr awdwT

—

Samuel Palmer, a anwyd yn Bedfford, lie vr oedd ei dad yn
fasnachwr. Bwriadai oi dad iddo fod yn - yn yx Eglwys
Sofydledig, o'r hon yr oodd efo yn aolod < Id; ond efe a
ddiiynodd egwyddorion oi fam, yr hon oodd yn un o'r Ymneillduwyr;
ac yn eu plitli hwy y gorphonodd oi ddysg a ddeclirouasid yn yr

• OwclrhifS. a.f. 171)1.

t Gwel hefyd rhif 7, d.f. 1760.

65
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Ysgol Ramadegol Eglwysig yn Bedfford. Yn 1762, efe a ymsefydlodd
yn weinidog yn Hackney. Ysgrifenodd gryn lawer yn ei oes, o ba
rai y mae llawer ar yr oclir Ariaidd i'r ddadl ar y Drindod. Bu
farw yn 1801, yn 70 oed.*

9. * Llythyr Difrifol, yng nghyd a Gair i Bechadur
;
ynghylch

cyflwr ei enaid, &c.

Trefecca : argraffwyd yn y flwyddyn m,dco,lxxv.'

10. 'A Check to Entlmsiasm, or an Answer to Jolin Philade-

pliU3.

London, 1775.'

Yn erbyn y neidio crefyddol Cymrelg y mae y llyfr ncliod, yn
ateb i lyfr Seisonaeg yn amddifiyn byny,

11. * Y Catecism ; Hyny yw Atbrawiaeth i'w dysgu gan bob on

cyn ei ddwyn i'w Gonjffirmio gan yr Esgob, &c.

Llundain.'

12. * Golwg o Ben Nebo ar Wlad yr Addewid ; mewn Casgliad o

Bigion o Hymnan am Gwymp Dyn yn yr Adda Cyntaf, a'i Gyfodiad

yn yr Ail Adda. Wedi en trefnn a'n diwygio allan or Ail Argraphiad

;

ynghyd a rbai Caniadau Newyddion, na bnont argrapbedig o'r blaen.

Gan Morgan Rhys.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Ross, yn Heol-y-Prior. 1775/

Gan byny yr oedd hwn yn drydydd argraffiad.f

13. * Patrwm y Gwir Gristion, nen Ddilyniad lesn Grist. G^n
Thomasa Kempis. Gwedi ei gyfieithu i'r Cymraeg er ystalm o

amser yn 61 Editiwn yr Awdwr. Gan H. O. Gwenydeg ym Mon,

Esq;

Argraffwyd yn Ngwrexham, gan R. Marsh.' 12plyg.

Ymddengys fod hwn yn chweched argraffiad
;
J a'r olaf yn y ganrif

hon. Cyhoeddwyd argraffiad tlws iawn o bono, rai blynyddau yn ol,

gan D. Humphreys, yn Llanfarr Caereinion, wedi ei gyfieithu gan R.
Jones (Bardd Mawddach)^ o dalfyriad Seisonig y Parch. J. Wesley. §

* Congregational Magazine.

+ Gwel rhif 12, d.f. 1764 ; a rhif 16, d.f. 1773 ; a hwn yma. [Yr oedd ar-

graffiad y ti. 1764 yn ail argraffiad ; ac os nid yr un yw hwn yma & rhif 16, d.f.

1773, rhaid bod hwn yn 4ydd argraffiad.]

X Gwel rhif 2, d.f. 1679 ; rhif 5, d.f. 1684; rhif 4, d.f. 1723; rhif 3, d.f.

1737 ; rhif 2, d.f. 1744 ; a hwn yma.

§ [Ymddangosodd argraffiad yn ddiweddar o bono, neu o dalfyriad o hono,
ym Mhont y Pridd, Cylieithwyd y gwaith hofyd yn lied agos o newydd can y
diweddar Ilybarch John Jones, B.O., Archiagon Bangor, ychydig cyn ei farw-
claeth, ond ni chafodd hyd yn hyn ei argratt'u.j
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14. * Owaedd-ddoffro i fjd cysgadlyd, mown dwy Bregeth, wodi

eu cyfiaithu o*r Saesonaeg, er budd i'r Cymru. Ynghyd a Llythyr

dilrifol at Bechadur yng nghylch cyflwr ui Enaid.

Trefecca: Argraffwyd, 1775.

•»• Nid ywV Llyfran hwn ar worth, ond Rhodd Ewyllysiwr da i

Grefydd i'w Oydwladwyr.'

Pregethan y Parch. Cliarles Wesley ydynt. Y mao un o honynfc

yn ail argratfijwl.* Y mae * W. A.' wrth y * Llythyr * sydd yn gyd-
lol, yr hwn hefyd a daeuid wrtho ei liun.f Wrth y Llythyr yn
Seisonaeg, y mae * W. Adams. London, April 21, 1740.' Ymddenpjys
mai gweinidog mewn cyssylltiad a'r Parch. G. Whitfield a'r Aj-
glwyddes Huntingdon ydoedd. Ba trwy Gymm ar ei daith i*r

Iwerddon, yn 1752, J ac y mae yn debyg mai efe ei hun a fynodd
gyhoeddi ei Lythyr yn Gymraeg, a'i argraffu yn Nhrefecca, i'w

anrhegUj ac nid i'w werthu, fel ag yr oedd yn Seisonaeg.

15. *Yr Act am Bwyso Aur, a osodwyd allan mewn Trefn

Ysprydol, mewn Dull o Ymddiddan ; ac a fwriadwyd er mwyn Budd
i bob un ag sydd a dim gantho i wneuthur ag Arian ; ac er Lleshad

i'r cyfryw nad y'nt yn ewyllysioi'w twylloyn y pethau mwyaf pwys-

fawr. Ym mha un yr amlygir y Drefn oreu i adnabod pob Twyll,

ac i brofi a sicrhau Pris cywir a chyfreithlon Arian. Gb,n T. 0.

Cacrfyrddin, ArgraiOTwyd gan I. Ross, yn Heol-y-Prior. 1775.*

[12plj-g:t.3G.]

Y mae y rhagymadrodd§ wedi ei arwyddo gan

Rowland Hill, yr h^\^l, mae yn ddiau, ydoedd yr awdwr, yr hwn
oedd fab ieuangaf Syr Richard Hill, Barwnig, o Hawkston, yn sir y
Mwythig, a lie y ganed ef Awst 9, 1744. Cafodd ei ddysgeidiaeth
yng Ngholeg Eton, a Choleg St. loan, Caergrawnt, lie y cyrhiieddodd

oi A.C. gydag anrhydedd. Deffmwyd ei feddwl i ystyriaethau

crefyddol trwy i'w frawd hynaf, Richard (wedi hyny Syr Richard)
Hill,

II
ddarllen un o bregethau yr Esgob Beveridge. Pan oedd yn y

brifysgol, daeth yn gyfeillgar a'r Parch. C. Simeon, yr hym oedd y pryd
hyny yn weinidog eglwysig efengylaidd ynjx Nghaor<xrawnt, ac a Mr.
Robinson, gweinidog poblogaidd perthynol us Bodyildwyr yn y ddinas
bono ; a dechreuodd lafurio ym mhob man y caffai, gan bregethu neu
gynghori mown capeUvu, carchaniu, ac annodd-dai, yr hyn a dynodd

• Gwelrhif 3, d.f. 1751.

t Gwel rhif 9, uchod.

X Eixingdkal Register, 1835, pp. 309, Ac.

§ [Nid y Rhagymadrodtl, ond y Llj-thyr ' at y Darllenydd,' sydd wedi ei

diuiysgrifio gan Huwlaml Ilill. Y cytieithydd sydd wotli ysgrifenu y Rhag-
ymailrodd. Os R. Hill ydyw* yr awilwT, nid aunaturiol gofyn pa ham y
dywedir ar ei gj-nddalen— ' gan T. C.,' fel pe gwaith T. C a fyddai ?J

a Gwel rhif 2, d.f. 1769.



564 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1775

amo wg ei ucliafiaid yn yr Eglwys, o blegid yr hjn a ystyrid yn afreol-

aeth, fel y cafodd chwecli eu gwrthod, cyn cael derbyniad i weinidog-

aetlm yn yr Eglwys Sefydledig. O'r dlwedd darfu i esgob Bath a Wells
roddi iddo urdd diacon, ond nacaodd aicbesgob lore roddi iddo ei

urdd offeiriad, nea ei gyflawn urddau. Bu byn yn achlysur iddo

fyned yn fwy Metbodistaidd, a decbreu gweinidogaetbn ym nabob lie

y caffai. Yn 1783, efe a ddecbreuodd ade'ladu Capel Surrey, yr
bwn a agorwyd yn 1784; ac yno y ba yn gweinidogaetbn ar byd ei

oes faitb
;
gan ystyried ei bun bob amser fel gweinidog Eglwys Loegr,

lie y darllenid y Litani ; ond derbyniai Ymneillduwyr i'w bulpud.

Ysgrifenodd amryw ddarnau ; ond ei waitb mwyaf poblogaidd yw ei

* Village Dialogues,' rban o ba rai a gyboeddwyd yn Gymraeg rai

blynyddoedd yn ol, o dan yr enw ' Y Pentref mewn Terfysg.'* Bu
farw EbriU 14, 1833, yn 89 oed.t Wrtb y ' T. C y deaUir neb Uai

na'r

Parcb. Thomas Charles ; a dyma y waitb gyntaf i gyfarfod a'r enw,

yr byn oedd pan oedd yn ddyn ieuanc ugain oed, y flwyddyn yr aetb

i'r Brifysgol. Mab ydoedd i amaetbwr ym mblwyf Llanfibangel,{

yn sir Gaerfyrddln, He y ganwyd ef Hydref 14, 1755. Cafodd elfenau

ei ddysgeidiaetb a'i egwyddorion crefyddol yn Llanddowror, ac yn
Atbrofa yr Ymneillduwyr yng Ngbaerfyrddin. Yn 1775, aetb i

Rydycbain, lie y graddiwyd ef yn B.C. Yn 1778, urddwyd ef yn
ddiacon. Y weinidogaetb gyntaf a gafodd yn yr Eglwys Sefydledig,

ydoedd curadiaetb yng Ngwlad yr Haf, yna Shawbury, yn sir y
Mwytbig, ac yn ddiweddaf Llan ym Mawddwy, yn sir Feirionydd.

Yr oedd mewn undeb a'r Metbodistiaid Calfinaidd cyn myned i'r

weinidogaetb i'r Eglwys Sefydledig; ac yn 1785, efe a ail ymunodd
a'r Metbodistiaid, ac ni cbeisiodd mwy am le i weinidogaetbu yn
sefydlog yn yr Eglwys, ond trealiodd ei oes yn llafurus ym mblitb y
Metbodistiaid Calfinaidd. Y mae ei weitbiau yn eitbaf adnabyddus.

Heb law a gyboeddwyd yn yr 18fed ganrif, cyboeddwyd ganddo yn

y 19edd ganrif:—' Y Drysorfa Ysbrydol,' am 1801 a 1811 ; argrafiiad

newydd o ' Difiyniad Ffydd Eglwys Loegr,' 1808 ; argraffiad ne^vydd o

waitb Walter Cradock; 'A Vindication oftbe Welsh Methodists,' yn
erbyn gwaith y Parch. Mr. Owen, person Llandyfrydog, ym Mon ;

' Yr
Hyfibrddwr,' a llyfrau ereill, at wasanaeth yi- Ysgolion Sabbothol, o ba

rai y cyboeddwyd dim llai na thua tbri chant a banner o filoedd; y ' Geir-

iadur Ysgrytbyrol,' Priforchwyl ei oes oedd sefydlu Ysgolion Dyddiol

Cymreig Symmudol, yn debyg i gynllun person Llanddowror o'r

blaen, ac o'r rhai, fel cangen o'r un cynllun, y sefydlodd yr Ysgolion

Sabbothol. Efe hefyd ydoedd un o sylfaenwyr y Gymdeithas Beiblau

Frytanaidd a Thramor ; a than ei olygiad ef y daeth allan ddau ar-

* [Ymddangosodtl o wasg Abcrtawy yn 1831, gydag ychydig linellau *at

y CyfFredin,' gan y Parch. W. Jones, Pen y Bont ar Ogwyr ; ac attodir

Pregeth Genadol o waith y Parch. 1). Jones, Llanganna. Ymddengys mai
cyfieithydd y ddau waith ydoedd yr argratfydd, Mr. E. Griffiths, Abertawy.]

t Congregational Magazine, 1833, p. 315 ; Evangelical Register, May, 1833, p.

419.

X [Scf Llanfihangel Abercywyn, ger tref Sant Claer, ym mharth isaf sir Gaer-

fyrddin.]
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gi-affiad o'r Beibl Cjmrae^, sef yn 1804 a 1814. Bu farw yn y Bala,

HydrefS, 1814, yn 59 oed.«

16. *A Treatise ofOptics : containing the Elements of the Science.

In two Books. By Joseph Harris, Esq; Late His Majesty's

Assay-Master of the Mint.

London, Sold by B. Wliite, at Horace's Head, Fleet Street.

MDCCLXXV.'

Yr awdwr ydoedd frawd i*r enwog Howel Btarris, o Drefecca,
sylfaenwr y Muthodistiaid Calfinaidd Cymreig.

17. 'Myfyrdodau Baclieddol ar y Fedwar PethDiweddaf; Angau,

Barn, Nef, ac Ufi'ern. Gaa John Morgan, M.A.

Atgiaphwyd yng Ngwrecsam gan R. Marsh. m,dcc,lxxv.* 24
tudalen 122)lyg.

Tybysfid bod hwn yn bummed ar^raffiad.f Y mae y rhao;ymadrodd
yn s^yfeiriedii^ at blwyfollou Llanfyllin, sir Drefaldwyn; a'r amseriad
o Match in, yn Essecs, y Ged o Fai, 1714.

18. * Pre;^eth ar Helynt Bresennol America. A Bregethwyd yn
Christ Church, Mehefin y 23, 1775. Ar ddeisyfiad Swyddogion y
Drydedd Fyddin o Ddinas Philadelphia, a Rhaglawiaeth Southwark.

Gan William Smith, D.D. Penadur y Co'eg yn y ddinas honno.

Brysto : argraffwyd gan William Pine, 1775.'

19. * A Gentleman's Tour through Monmouthshire in Wales, in

1774.

London : Printed for T. Evans.'

20. ' GoUvg ar Gynheddfau GwasanaeLh ac Anrhydedd Gwasan-
aethwyr Crist, mown Pregeth a lefarwyd o flacn Cymmanfa o

Weinidogion yn y Dref Wenn yn gyfagos i'r Castell Newydd yn
Emlynary 19 o fis Ebrill, 17/5, gyda dwy Hymn, gan Edward
Evans.

Caerfyrddin, arf^mpiiwyd dros yr Awdwr g:i!i loan Ross. 1775.

[Pris dau Swllt y Ddysen, i'r cyfryw Gyn'lleidfaoedd a brynant nid

Dai na thri Dysen, a thair Ceiniog bob un i eraillJ.'J

• Cofiant Charles, gan T. Jonos ; Morgan's Life of Charles; Williams's
EininetU WeUhnien ; Mcthodistiaeth Cymru, cyf. i. t. 32G-34S.

t fJwcl vhU 1, d.f. 1707 ; rhif 3, d.f. 1714 ; rhif 1, d.f. 1745 ; rhif 10, d.f.

175G; a hwn yraa.

t Gwel rbif 5, d.f. 1757 ; a rhif 15, d.f. 1767. [Yr Awdwr ydoedd Edward
Ifan, gM'cinidoij \t Hcnaduriaid ^^l A' " ' - " i-..m j^, athronydd cyfrifol yn
ci (Ulydd. (Jwol rliif ">, d.f. 17.">7. I'ly y ^^^ Wen gynt i'r

Heuaduriaid. oud pcrtlivii wtithian i : _1_^_ .- - . • J
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21. *Y Cristion mewn Cyflawn' Arfogaetli ; Nen Draetliawd am
Ryfel J Saint yn erbyn Diafol : &c. Y Rhan Gyntaf. Gan William
Gurnal, B.D. gynt Gweinidog yr Efengyl yn Lafenham, yn Sir

Suffolc, 1656. A 'Sgrifenwyd yn Gymraeg er budd i'r Cymro
anhyddysg yn yr laith Saesonaeg. 1773.

Aberhonddu : Argrapbwyd dros y Cyhoeddwr, gan E. Evans.
1775. Lie gellir cael Argraphu pob math o Gopiau, yn bardd, yn
gywir, yn fuan, am bris rhesymol.'

Y mae y nodiad canlynol yn ei ddiwedd :

—

* Hysbysiad.—Bydded bysbys i bawb y del y Traetbawd hwn iV
Dwylaw, fod yr Ail Ran o Waith yr nn Awdwr wedi ei Gyfieitbu,

ac yn barod i'w Argraphu^ os bydd Galwad cyffredinol am dano ; o
blegid mae bwnw mor angenrheidiol i bob Milwr ysprydol a'r cyntaf

—Gobeithio y bydd i Awdwr pob Bendithion rwygo'r Gorchydd
oddiar Feddwl y Darllenydd i weled yr Angenrheidrwydd o gael

Holl Arfogaetli JDuw i sefijll yn y Dydd drwg, a pbwy bynnag a gaffo'r

Pfafr byn ni byddant ddiffygiol o un Cynnorthwy a gynnygir iddynt

Jrn y fath Frwydr ddigyffelyb. Boed gwlith Bendith yn cyd-gerdded

a phob Moddion i gynnorthwyo Milwyr Sio7i, i ymladd tan Faner
Capten ein lecbydwriaeth, ac i gael y Maes ar y Bwystfil, ac yn y
Diwedd rannn'r Yspail gyda'r Cedyrn. Hyn yw, a gobeithio a gaiff

fod, diirifol Ddymxmiad, Eich anheilyngaf Frodyr,

Robert Jones, John Pierce/

WlLLUM Gurnal, B.D., awdwr y gwaith nchod, ydoedd fab

Thomas ac Ethelbrida Gurnal, o Walpol St. Petr, yn sir Norffolc,

lie y ganwyd yntan yn 1617. Pan yn 15 oed, derbyniwyd ef yn
aelod o Goleg Emmanuel, yng Nghaergrawnt, lie y cyrhaeddodd ei

A.C. yn 1639, ac y gwnaed ef yn Gymmrawd. Cafodd yn fuan ei

osod i weinidogaethu yn Lavenham, yn sir Suffolc, gan y Presbyter-

iaid, yr hwn le a wasanaethodd felly liyd farwolaeth y person, pryd y
cafodd yntau y bersoniaeth yn 1644. Ond pan ddaeth Siarl ii. i'r

orsedd, efe, yn hytrach nag ymadael a phobl ei ofal, a gydymffurfiodd,

gan gymmeryd ei ail ordeinio, yn esgobyddol, ac ail sefydlwyd ef yn y
fywoliaeth, Ue y bu hyd ei farwolaeth, Hydref 12, 1679, yn 52 oed.*

Dywedir mai cyfieithydd y gyfrol hon, a'r ail, a gyhoeddw^d yn
1784, er nad yw ei enw wrthynt, ydoedd
Thomas Humphreys, yr hwn oedd amaethwr ammhriod, yn byw ym

Mhen y Bryn, Edeyrn, yn Lleyn, sir Gaernarfon, ac yn berclienog y lie.

Gadawodd y Ue i'w wasanaethyddes, yr hon a briododd a'r Parch.

John Jones, gweinidog y Methodistiaid Calfinaidd. Adeiladwyd
capel cyntaf y Methodistiaid yn Edeyrn, ar dir Pen y Bryn, ac yn
hoUol ar draul y percbenog, Mr. T. Humphreys. Yr oedd wedi bod
yn fasnachydd flynyddau yn Llundain, ac wedi arferyd gwraiulo

llawer ar Whitfield, Romaine, ac creill. Cyfieithydd niifedrus iawri

ydoedd, fel mai prin y gellir gwneyd allan y synwyr lawer gwaith,

* Y Tratthodydd, t. 392-3.
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gan mor glogymaidd jdjw. Darfa i Mr. Jones, o Ddinbych, eryfieithu

yn dda, y drydedd a*r bedwaredd gyfrol, ac ail gyfieithu .
^ a*r

ail.* Am Itobert Jones a John Pierce, jTnddengys mai .yr

y gwaith oeddynt hwy, er y gelwid hwy, ac y tybid uu bod, yn
gyfieithwyr.

Am y rhai hyn, y cyntaf,

Robert Jones, ydoedd fab i John a Margaret Williams, o*r Sintnr,

plwyf Llanystumdwy, yn sir Gaemarfon, lie y gauwyd ef lonawr
13, 1745. Dangosodd ddirfawr syched am wybodaeth yn ieuanc, a
gwnaeth gyunydd a ystyrid yn ganmoladwy, er na chafodd ond
ychydig o I'antais o nn o ysgolion Mr. G. Jones, Llanddowror, yr hon
a gynnelid y pryd hyny yn y gymmydogaeth gan nn Thoma.s Gongh.
Ennillwyd ef yn ieuanc i ymuno a'r Methodistiaid Calfinaidd. Ar
dd}Tnuniad Mrs. Bevan, o Lacliarn, sir Graerfyrddin, efe a ym-
gymmerodd a chadw ysgol ddyddiol a gynnorthwyid ganddi hi. A
phan oedd wrth y gwaith hwn y dechreuodd bregethu. Bu yn cadw
ei ysgol yng Nghapel Curig, sir Gaernarfon; Rhuddlan a'r CwTn, yn
sir Ffiint ; a Bryn ^^iencyn, yn sir Fon. Wedi ymbriodi a Magdalen,
merch Richard Griffith, o Gae'r Tyddyn, plwyf Llangybi, sir Gaer-
narfon, bu yn cadw ysgol yno ac ym Mryu Engan, yn yr un sir.

Wedi liyny cymmerodd dyddyn bychan o'r enw Tir Bach, Rhoslan^

phvyf Llanystumdwy, dan ammodr^^'ym am saith mlyuedd ; ac am
hyny yr adwaenid ef yn well ar hyd ei oes, a'i enw eto, fel ' Robert
Jones, Rhoslan.' Wedi hyny cymmerodd dyddyn helaethach o'r enw
Ty Bwlcyn, ym mhlw^-f Llaniestyn, yn yr nn sir. He y bu fyw hyd
farwolaeth ei wraig ; a chan fod nn o hen gapeli y Methodistiaid yn y
gymmydogaeth hono o'r enw Dinas, lie yr ystyrid ei gartref

crefyddol, gelwid ef cyn diwedd ei oes yn * Robert Jones, Dinas,' nen
* Y Lon Fudr,' enw arall ar yr nn He ; ac mewn ty a adeiladwyd iddo

wrth y capel h^vnw y bu farw, Ebrill 18, 1829, yn 84 oed. Yr oedd
yn ddyn arafaidd, ond gwrol, o synwyr a gwybodaeth wladol a
chrcfyddol helaeth. Heb law cyhoeddi y gAvaith nchod, efe a rodd-

odd allan y llyfmu canlynol :—1. ' Lleferydd yr Asyn yn gwahardd
ynfydrwydd y Prophwyd ;* 2. ' Arweiniad i'r Anwybodus,' yr hwn
oedd sillebydd, tebyg i'r spellijig hooJis Seisonig ; 3. Crynodeb o'r

unrhyw ; 4. * Ymddiddan rhwng Dr. Opium, Galio, a Discipulus,'

yr hwn oedd gytieithiad, maeyn debvg; 5. ' Grrawn-Sy]iiau Canaan,*
Bef Pigion o Hymnau W. Williams, i'ant y Celyn ; a'r rhai a arferid

am flynyddoedd ar bulpudau y Methodistiaid yn y Gogledd ; ond a
"wrthodid ac a gondemnid yn fawr gan Fethodistiaid y Deheubarth,
o blegid iddo gymnieryd rhyddid i gyfnewid rhai o honynt ; G. ' Drych
yr Amseroetld,' sef hanes diwygiad crefyddol yng Ngogledd Cymru,
o'r hvn\ y daeth allan ddan argraffiad.t Am
John Pierce, ymddengys mai geuedi«;ol ydoedd efe o ardal Bryn

Engan [ym mhlwyf lX)lbenmaen, yn Eifionydd], yn sir Gaemarfon ;

ac iddo deimlo ystyriaethan am bethau crefyddol yn ienanc, a myned,
fel llawer o'r cyfryw yn yr oes bono, er mwyn mantoision crefyddol,

• Y Tmethodydd, iii. t. 398, nodyn ; Methodittiaeth Cymry, cyf. ii. t. 142-3.

t Cofiant R. Jones; Method'utiaetK Cymrxt, cyf. ii. t 186- 1»1.
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i ardal Llangeitho, yn sir Aberfceifi, a cliael ei dderbyn fel gvvasan-

aetliwr mewn rhyw deulu crefyddol yno. Yno declireuodd breg^ethu.

Gwnaeth ymdrech mawr i gyrhaedd gwybodaetli, a cliyrhaeddodd

radd ganmoladwy yn gwbl trwy ei liunan-lafur. Symnnidodd wedi
hyny i Fryn Engan, ac wedi byny, trwy briodas, i Lanidloes. Yr
oedd yn ddyn o dymmer drymaidd a pbruddglwyfiis. Bn farw
Cbwefror 1, 1793, yn 49 oed.*

22. 'A History of tbe Island of Anglesey, from its first Invasion

by tbe Romans, nntil finally acceded to the Crown of England

:

together with a Description of the Towns, Harbours, Villages, and

other Remarkable Places in it ; and of several antiquities relating

thereto never before made public. Serving as a Supplement to

Rowlands's Mona Antiqua Restaurata. To which are also added

Memou's of Owen Glendowr : Who in the Reign of Henry iv.

claimed the Principality of Wales, as Heir to Llewelin last Prince

thereof. Translated from a M.S. in the Library of Jesus CoUege,

Oxford : To which are subjoined, Notices Historical and Illustrative.

The whole collected from authentic Remains.

London ; Printed for J. Dodsley, in Pall-MaU. MDCCLXXV.'f

Priodolirygwaithhwni'r Parch.Henry Owen, M.D., golygyddyr
ail argraffiad o'r 'Mona Antiqua.' Y mae gwyneblen arall i

—
' Memou's

of Owen Glendowr : Being a well-compiled History of his Transac-

tions during the whole War. Originally written by Mr. Thomas
Ellis, Rector of Dolgelle, in Merionethshire; and now faithfully

copied out of a Manuscript in the Library of Jesus College in Oxford.

To which are added, Notes Historical and Descriptive, Collected by
the Editor from Authentic Remains.'

23. ' Nodiadau ar Bregeth Mr. Abel Francis, yng Nghwm Wysg,
gerllaw Trecastell : Y Trydydd Dydd ar Ddeg o Awst, 1732. Gan
William Herbert. Wedi eu hail 'Sgrifenu a diwygio'r laith.

Gan Josuah Thomas. Atyr hyn y 'chwanegwyd Myfyrdod mewn
Cystudd, ar Gan. Gan John Morgan, o Blwyf Bedwellty.

Aberhonddu : Argraphwyd dros John Morgan, gan E. Evans.
Lie gcllir cael argraphu pob math o lyfrau am bris rhesymol. 1775.'

Testyn y Bregeth oedd Esec. xviii. 32. Traddodwyd hi pan oedd

y dadleuon Arminaidd yn aflonyddu y Bedyddwyr yn y Deheudir.
Y pregethwr,

AnEL Francis, ydocdd fab Francis Thomas Francis, yr hwn a fu

weinidog enwog i'r Bedyddwyr yng Nghastell Nevvydd yn Emlyn,
yn sir GaerfjTddin. Y^r oedd yn byw yng nghymmydogauth 1 en-

• Dri/ch yr Ainaeroedd, ail arg. t. 175, 217 ; Methodistiaeth Cy^mru, cyf. i. t.

218 ; cyf. ii. t. .%() ; cyf. iii. t. 143.

t Gwel d.f. 3, 1723 ; rkif 9, d.f. 1743 ; a rhif 10, d.f. 1766.
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careg [ger Llanbedr], yn y sir liono. Dechreuodd bregothu pyda'r

Bedytldwyr yii ieuaiie. Yr oedd y dadlcuon Ai'miiiaidd, f'el eu
gelwid, yn aflonyddu y Presln'teriaid a*r Bedyddwyr yn y dyddiau

hyny. Vr oedd Mr. Jcnkin Jones, gweinidog Pre«byteniidd Lhvyu
Rhyd Owaiu, yn sir Aberteifi, wedi mabwysiai^lu ao yn prej^ethu yn
hyf y tyblau hyny, a'r blaid anill newydd ad^yhoeddi gwaith Eliseus

dole. Tnxhl Abel Pnm^is hefyd yn bleidiwr cyhoeddus a gwresf)g i

Mr. Jenkin Jone.s a'i dybiau. Cmdawodd Mr. Fmncis y liedyddwyr

tuii'r fl. 1735, ueu '30, ac ymunodd a'r Presbyteriaid. iJu larw o
gylch 1743.*

Yr ydys eisoes wedi rhoddi y'chydig banes am "W. Herbert.f

Mae diwy^iwr y ' Nodiadau,* y diwedtLir Barcli. J. Tboma.s, awdwr
* Hanes y Bedyddwyr,' yn dywedyd yu ei lythyr 'At y Darllenydd,'

fel hyn :—
* Pan fn'm yng Ngbymru yn ddiweddar,^ dangoswyd i mi Gopio'r

Nodiadau eanlyuol, a dymunwyd ariiaf eu 'Sgrifenu o newydd, f^an

fkrnu y byddai yn fuddiol eu hargraphu. Y maent yn fy meddianti
ys mwy nag ugain mlynedd, o waith llaw'r Awdwr ei bun, lie mae
efe yn dywedyd na 'Sgrifenodd efe, erioed o'r blaen, gymmaint o
Gymraeg ;

gan bynny yn cydnabod araberffeithrwydd yr yspeliad a'r

iaith. Mi a ddewisais ei ysgrifenu o'i waitli ef ei ban yn hyti-ach nag
o un copi.§ Felly beiau'r iaith, eiddo fi ydynt, oddieithr fod gwallau

yn yr Argiiiph. Am yr Athrawiaeth eiddo yr Awdwr ydyw. Ni
ddarfu i mi newid na gwyi-o dim ami, ar a wn i.

' Y niae'r Pregetlnvr a'r Nodiad>NT wedi myncd i orphwys ys

llawer blwyddyn. Nid eu hamcan hwy oedd i'w g>vaitb gjiel ei

wneyd yn gyhoeddus, uwchlaw deng mlynedd ar hngain ar ol eu
marwolaeth. Gan hyny, nid yw yn weddus yma na'u canmol na'u

Ond er eu mwyn hwy, etto b}^w y^v athrawiaelh y naill a'r Hall. Yr
wyf fi yn barnu fod y Nodiadau c;mlynol yn iachus, yn ddeallus, jm
ysgrui'hurol, ac yn efengylaidd. Os gwel Duw yn dda eu bendithio,

nid wyf yn amraau na iDyddant yn Uesiol, yn gynnorthwyol, ac yn
adeiladol i'r Durllenydd ystyriol.

Llanllienif 15/ecZ o Ehrlll^ 1775. Joshua Thomas.*

24. ' The Head of the Rock, a Welsh Landsklp. Being a Prospect

near Abergwilly Palace, the Residence of the Bishop of St. David's,

in the neighbourhood of Carmarthen. By William Williams of

Pembrokeshire, late of St. John's College, Cambridge.

Loudon: Printed for N. Comvnt, in Fleet St. mdcclxxv.'

25. * Amrjrw Hymnau Dymunol a Phi*ofiadol. O Waith Harri
S ion , Gerllaw Pont y PvVl, yn Sir Fyn^vy. At ba un y chwanegwyd

• Hanes y Bedythlwijr, gan J. Thomas, t. 378, &c.

t Gweler rhif G, d.f. 1701.

ij: Yr oodd yn cartrefu yn Llanllicni.

§ Y mae yii deby'jf, felly, eu hod wedi eu lledaenu gr^Ti lawcr ar hyd y
wlatl, trwy cu hail y»ijrifcnu, y uaill gopi o'r ilall, cyu cu har;gratru.
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Piglon o Hymnau, o Waith yr awdwyr hynottaf yn yr oes bresennoL

y Trydydd Argraffiad Gyda Chwanegiadau.

Caerfyrddin, Argraffwyd dros y Cyhoeddwr gan J. Ross.

M,DCC,LXXV.'

26. * Tlie Wortbines of Wales, a Poem. A tme note of the

ancient Castles, Famous Monuments, goodly Rivers, fair Bridges, fine

Townes, and Courteous People, that I have seen in the Countrie of

Wales. And now set forth By Thomas Churchyard.

London, Reprinted from the Edition of 1587, for Thomas Evans,
in the Strand, London, mdcclxxv.'*

27. * Hymnau a Chaniadau Ysprydol. Yn Dri Llyfr. i. Wedi
ei gasglu o'r Ysgrythyrau. II. Wedi ei gyfansoddi ar Destujiau

dwyfol. III. Wedi ei barotoi i Fwrdd yr Arglwydd. Gan Isaac

Watts, D.D. Ac a gyfieithwyd i'r Qymraeg gan Dafydd Jones,

Cyfieithydd y Salman.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross, yn Heol-y-prior.

M,DCC,LXXV. [Pris swUt heb ei rwymo, a 13c. wedi ei rwymo.] *

28. * Caniadau Newyddion : sef Carolau Plygain, a Cherddi na

buont yn Argraphedig o'r blaen.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan J. Eddowes, Gwerthwr Llyfrau,

wrth y Ty-Marchnad. mdcclxxv.'

Y mae iddo ychydig o Hnellau blaenddodol at yr * Anwyl Gymro,*
ac wedi ei arwyddo ' Joan Rhys. Cefncoch Chwefror, 20. 1775.' Y
mae ' Joan Rhys ' hefyd ar ddiwedd pob Can neu Garol. Gallwn
dybio mai llyfr lied fychan ydoedd, o blegid ni ddaeth un cyfan i'm

llaw.

29. *Amddiffyniad o'r Eglwys Grist'nogol yn Bedyddio Plant

Bychain : ynghyd ag Amlygiad o'u Hawl Hwynt i Gyfammod a Duw
ac i Fedydd. Yr Ail Argraffiad.

Caerfyrddin, Argraffwyd, gan loan Ross, yn Heol Awst,
M,DCC,LXXV.'

30. * Myfyrdodau ar Angau : neu Alamad am Farwolaeth Anghy-

ffredin, a ddigwyddodd mown amryw Fannau o Gymru y Blynyddau

hyn : Yn mha un y desgrifir Grym Teimlad, Cysuron Rheswm, a

Buddugoliacth Ffydd. Sef, Toimlad yn gweithredu Hiraeth Cai'iad,

Llwfrdra a gwan Obaeth ; Rheswm yn ceisio bodloni oddiwrth Angen

fod Pethau fel y maent ; a Ffydd hithau yn odryeh dros y Cwbl, a

thrwy ymddiried yn yr Arglwydd, yn ymgysuro ym mhob Cyflwr,

* Gwel rhif 3, d.f. 1687.
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ac yn gwneud Cyfeillach o'r Byw a Marw. Gun William Wil-

liams.

Caerfyrddin, Arj^Tmffwyd gan I. Ross yn Ileol-Awst, Ho y gellir

cael, Pub Dyu ci Pbysigwr ei huii. Yr ail Argnitiiad. m,dcc,lxxv.*

81. f 'A View of Cader Idris. By R. Wilson. 1775.'

82. ' Mesurwr Cyffredinol, <tc. Gan Mathew Williams,

PLilomath.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan Joan Ross, yn HeoI-y-Prior.

M,DCC,LXXV.'

* At y DdarUenydd ' o * Langadock Rhag. 22. 1774'

83. % ' Account of Roman Antiquities in Monmonthsliire. By
John Strange. 1775.'

Llyfryn teneu o 48 tudalen 4plyg ydyw.

34. % * Observations of the more ancient Statutes of the Welsh

and other Laws, from Magna Charta to the 21st James 1st, with an

Appendix. By the Hon. Daines Barrington, Justice of the

counties of Merioneth, Carnarvon, and Anglesey. 1775.'

35. [' Egwyddorion y Methodistiaid : wedi en tynu allan (air yn

air) o Erthyglau Eglwys Loegr, y rhai ydynt yn cynnwys athraw-

iaeth a ddylai pawb o aelodau'r Eglwys i gredu ac amddiffyn. II.

Nodau i adnabod y Methodistiaid. III. Gweddi dros Aelodau Eglwys

Loegr.

Oddiwrth bob Dallineb calon, gwared ni, Arglwydd daionus. Y
Litaui.

Argraphwyd yn y Mwythig yn y Flwyddyn, 1775.'

'Llyfryn 12 tudalen 12plyg ydyw. Nid ymddengys ei fod yn meddu aw-
durdod Cymmanfa.'*]

1776.

1. * Histori yr lesu Sanctaidd, yn cynnwys Hanes byrr o Enedig-

aeth, Bywyd, Marwolaeth, Adgyfodiad, ag Esgyniad eiii lachawdwr

:

Ynghyd a Cliasn;liad o Brophwydoliaethau, Rhagddjnvediadau, a

Rhyieddodau perthynasol iddo ef, a grybwyllir am dan^Tit yn yr

Ysgrythyr Lan, ac yn Ysgrifeniadau y Cenhedloedd. At yr byn y
chwanegwyd, Buchoddau a Marwolaeth yr Efengylwyr, &c. Gan

William Smith, A.M. A gyfieithwyd i'r laith Gymracg, allan o'r

ail Argraphiad yn Saesonaeg, gan Ddafydd Ellis, Curat Derwen,

swydd Ddinbych.
• Llythyr Mr. Morria Daries.
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Trefryw, argraffwyd gan D. Jones, mdcclxxv. Pris Swllt.' 200
tudalen ISplyg.

2. 'Casgliad o Bregethan, ar y Pynciau mwyaf sylweddol, mewn
Perthynas i Fuchedd ag Ymarweddiad Cristianogion. Wedi eu cyf-

ieithu o waith yr Awduron goraii yn saesoneg, Gan y Parchedig

Evan Evans, Cnrad Towyn Meirionydd. At ba rai i chwanegwyd,

Annerch i Benteulu, ynghylch y Ddyledswydd bwysfawr o Addoliad-

Teuluaidd; a Ffurf Weddi i Denln, o waith P. Doddridge, D.D.

Y Llyfr I.

Argraphwyd yn y Mwytliig, gan J. Eddowes. Mdcclxxvi.*

Ll2piyg-]

Y mae rhagddalen i'r 'Y Llyfr ii,' yn hollol yn yr nn geirian.

Dyma y gwaitli cyntaf erioed a gyhoeddwyd yn Crymraeg yn gyfrolau.

Detholion ydynt o waitli Doddridge, Watts, &c. Y mae yn necbreu
*Y Llyfr I.' lythyr Seisonaeg o gyflwyniad y Prydydd Hir, at Syr
W. W. Wynn, yr hwn sy ddernyn cywrain iawn; ac nid yw
ryfedd na chafodd yr awdwr godiad yn yr Eglwys, gan fel y mae yn
cribo mawrion ac nrddasolion Sefsonig yr Eglwys Sefydledig yng
Nghymrn. Y mae yr nn dull yn cael ei arferyd yn yr anerch ' At y
Darllenydd ' yn Gymraeg. Cynnwysa 'Y Llyfr i.' 16 o Bregethan;
a 'Llyfr il' 12 o Bregethan; yr 'Annerch i Beutenlu;' ' Gweddian ;'

* Anghwanegiad,' sef dwy bennod o englynion, ac wrthynt ' Evan
Evans, a'i Cant ;' a ' Bhybudd i'r Darllenydd,' yr hwn a gynn^\'ys

syhvadan rhagorol ar orgraff y Beibl Gymraeg.* Y mae enwan y
tanysgrifwy]* yn 371, yn cymmeryd 474 o gopian.

3. ' Gardd y Caniadan ; Nen Lyfr yn cynnwys ynddo Garolau a

Cherddi ar amriw Destunan, diddan a difrifol. Gan Hugh Jones,

o Faes-Glaseu ; Awdwr y Myfyrdodau ar Dymhorau y Flwyddyn.f

Mwythig : Argraphwyd gan T. Wood, yn y flwyddyn 1776.

[Pris 6d.]

'

Y mae yn cynnwys 84 o dndalenau 12plyg.J Bu T. Wood yn
argraffydd a golygydd y 8hreivshu7y Chronicle am 29 o flynyddau.

Bu farw yn ddedwydd Ebrill, 1801, yn 55 oed.

4. ' Four curious Private Appeal Cases to the House of Lords

relative to Llwynybrain Estates in Carmarthenshire, and valuable

Lands in Cardiganshire, setting forth the Claims and Pedigrees of

various members of the Hughes, Rice, Griffith, and Howarth families,

with the decision of the Judges in MSS. 1776.'

T mae yr uchod yn werthfa^v^ i achyddion Cymreig, yn perthynu

* Gwel rhif 7, d.f. 17G9.

t Gwel rhif :i, (l.f. 1774.

+ Gwladf/arwr, Awst, 1S30, t. 203.
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i diroedfl odtli amjTylch Llanyroddyfri, yn Neheudir Cymm, Ar-

graflwyd yii anghyhoedd.

5. * Lleferydd yr Asyn er pfwahardd Ynfydnvj^dd y Prophwyd.

Sef Copi o lythyr at wr urddasol, a anfonodd ei waa i aflouyddu

addoliad Crefyddol.

Aberhonddu, Argraphwyd gaii K, Kvans. 177C).*

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.* Yr awdwr ydoedd Robert Jones,

Rhoslan.t Y gwr urddasol, at ba un yr anfonwyd y llythyr, ydoedd

rliyw un o foneddigion Eifionydd, ac ar y Rhoslan y cynnelid

y cyfarfod. Atebwyd y llythyr, cud barnwyd yn well peidio a'i

gyhoeddi.J

6. *Casgliad Byvv o'r Rliedegwr Ysprydol, a ysgrifenwyd gan

awdwr Taith y Pererin.

Trefecca, Argraphwyd yn y flwyddyn 1776.*

Cyhoeddwvd arf^raffiad newydd o hwn yn nechren y lOfed ganrif,

gan un Mr. Hemingway yng Nghaerlleon, a than olygiad Mr. Thomas
Roberts, o Fon^vm, ger Corwen, a diweddar o Lanelwy.

7. ' Y Ci-eadur Ne>\'ydd ynghrefydd Crist : Gwedi ei osod allan

mewn Pregeth. Gran William Beferidge, D.D. gynt Arglwydd

Esgob Llanelwy.

Trefecca: Argraphwyd yn y Flwyddyn m,dcc,lxxvi.

^g** Nid yw'r Llyfran hwn ar worth, ond rhodd ewyllysiwr da i

grefydd i'w gydwladwyr.*

8. * Dechrenad, Cynnydd, a Chyfl^vT presennol y Ddadl rhwng pobi

America a'r Llywodraeth. Gan M. D. Gwedi ei gj-tiaethu er budd

i'r Cymru.

Trefryw. Argraphwyd gan Dafydd Jones, 1776. Pris 2 geiniog.*

9. * Dyledswydd Dilys ac Anhepgor Crist'nogion, yr Araser en-

bydus hyn ; wodi ei ystyried a'i gymmell mewn cyfarchiad gwresog.

Gan W. Mason. Ynghyd a Rliagymadrodd o Ganmoliaeth, Gan y
Parchedig Thomas Coko, L.L.D. South Petherton, yng Xinvlad yr

Haf.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans, 1776. [Pris Dwy
Geiniog, neu Ddeunaw y Dwsin.]

*

• Gwel rhif 10, d.f. 1770.

t Gwel rhif 21, d.f. 1775.

X MelhodistiMtfi CiffnrUf cyf. ii. t. 150.
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Y mae lljthyr o gymmeradwyaeth yn ei ragflaenn, gan ' Thos.
Coke, South Petherton, Gwlad yr Haf, Chwefror 26, 1776 ;' am yr
hwii, gan ei fod yn Grymro, y byddai yn briodol crybwyll yn helaeth-

ach. Gran byny,

Thomas Coke, LL.D., ydoedd fab i Bartholomew Coke, o Aber-
honddu, lie y ganwyd ef Medi 9, 1747. Ei fam ydoedd Ann, merch
Thomas Philips, Ysw., o'r Trosdref, yehydig i'r tu dwyreiniol i'r dref
bono.* Cafodd ei ddysgeidiaeth yn ysgol ram.adegol nen goleg y
dref bono, ac yng Ngholeg lesn, Rhydychain, lie y cymmerodd y
radd o LL.D., yn 1775, pan yn 28 oed. Cafodd guradiaeth South
Petherton, He y bu dair blynedd, pan y daeth yn gefnogwr gwresog
i athrawiaethau a threfn deithyddol Mr. "Wesley. Yn 1782, efe a
ddewiswyd y waith gyntaf yn llywydd Cynnadledd y Methodistiaid

Wesleyaidd yn Iwerddon, yr hon swydd a lanwodd am tua 30
mlynedd. Yn 1784, gwnaeth ei fordaith gyntaf i Ogledd America,
lie yr arosodd hyd 1785, yn arolygu cyfundeb y Methodistiaid Wes-
leyaidd, o dan yr enw o Esgob yr Eglwys Fethodistaidd

;
yng nghyd

ag un arall—Francis Ashbury—a benodasid gan Mr. Wesley i'r

swydd ar rym ei urdd fel ofiPeiriad neu henuriad o'r Eglwys Sefydled-

ig ; a thrwy y cyssylltiad hwn, a'r drefn o arolygiaeth esgobawl dro3

y Cynnadleddau am eu hoes, y mae y cyfundeb Wesleyaidd yn yr
XJnol Daleithiau yn esgobawl, o dan yr enw ' Yr Eglwys Esgobawl
T'ethodistaidd.' Yn 1786, aeth y Dr. Coke i'r India Orllewinol, ac

yna croesodd i Ogledd America. Grwnaeth yn y cwbl naw o for-

deithiau i sefydlu ac arolygu cenadon. Yn 1800, efe a sefydlodd

genadau Cymreig Wesleyaidd yng Nghymru. Yn 1801 efe a dde-

chreuodd ei Esboniad ar y Beibl, yr hwn a orphenodd yn 1807, mewn
chwe' chyfrol.t Dechreuwyd cyhoeddi talfyriad o bono i'r G-ymi-aeg

yn 1804, trwy ganiatad y Doctor. Y talfyrwyr oeddynt y Parchn.

Owen Davies a John Hughes, awdwr yr ' Hor89 Britannicae,' a'r

cyfieithydd ydoedd y Thomas Roberts [rhif 6] a enwyd uchod, a'r hwn
oedd yntau y pryd hyny yn weinidog Wesleyaidd ; a'r argraffydd oedd
Mr. Heming^vay o Gaerlleon,;}: yr hwn a drodd yn fethdalwr yn ei

fasnach, wedi ei ddyfod rywfodd i ddiwedd yr Hen Destament, yn
ddwy gyfrol 4plyg. Wedi hyny penododd y Dr. Coke y Parch. John
Hughes i'w gyfieithu, a'i argraffu yn Llundain gan un Paris, o dan
olygiad Cymreig un Edward Wilhams, yr hwn oedd ar y pryd yn
argraffu yn Llundain mewn rhyw swyddfa Seisonig. Hyd ddiwedd
yr Efengylau y cyfieithodd Mr. Hughes, a chwech rhifyn yn unig a

ddygwyd allan gan Mr. Paris. Wedi hyny penodwyd y Parch.

David Davies, mab y diweddar Barch. David Davies, Castell Hywel,

sir Aberteifi, yn gyfieithydd, a Mr. John Daniel, Caerfyrddin, yn
argraffydd ; ac felly y daeth allan yn rhywfodd, yn dair cyirol 4plyg.§

* Rhed achau y Dr. Coke fel hyn :—Thomas Coke, mab Bartholomew Coke,

M.D., yr hwn oedd y cyntaf i sillebu ei enw yn Coke, mab Edward Cooke,

person Llanfrynach, ger Aberhoncbhi, mab Heury Cooke, o Wern Chwith, yn
flir FaeByfed.—Jones's History of BreconHhire.

t Eurgrawn Wenleyai(ld, 1817 ; WiUiams's Eminent Welshmen.

X Kimjraxon Wesleyaidd, 1848, t. 355.

S Eurgraum Wesleyaidd, 1849, t. 164, 166, 194.
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Cvhoedodd * A Sermon upon Education, preached at the Anniversary

of a Public Scliool at Crewkern, Somerset,' 1773; 'Address to the

Inhabitants of Bristol and the adjacent Villages,' 1782 ;
' Ordination

Sermon, preached at Baltimore,' 1784; 'A Sermon on the Divinity

of Christ, preached at Baltimore,* yr hon a gyhoeddwyd amryw
weithiau yn Lloegr, a chyfieithiad o honi a gyhoeddwyd vn Gymraeg;
*A Discourse on the Witness of the Holy Spirit;' ' Three Funeral

Sermons on the death of Mr. Wesley;' un * For the Rev. Mr.
Richardson ;' ac un arall, * In Memory of Mrs. Hester Ann Rogers ;'

* Four Sermons on the Cliristian Ministry,' 1798 ;
* A Discourse on

7th Chapter of the Epistle to the Hebrews ;' golygodd, gyda Mr.
Ashbury, y * Book of Discipline for the American Methodist Episcopal

Church ;' * An Address to the Societies in England on the Settle-

ment of Chapels,' 1795; ' A Statement on the vexed case of Dews-
bury Chapel in Yorkshire,' &c. ;

' Series of Letters addressed to the

Societies against the Rev. Melville Horme,' 1810 ;
* Life of Wesley,*

yn gyssylltiol a Henry Moore. Golygodd ail argraffiad diwygiedig

o farddoniaeth arwraidd y Parch. S. Wesley ar ' Life of Christ;*
* History of the West Indies,* yn dair cyfrol, 1808, <fec. Dechreuodd
weithiau ereill ; ac yn wir dechreuodd argrafifu y ' Cottager's Bible ;*

end rhoddwyd ef i fyny o eisieu amser a chefnogaeth. Cyhoeddodd
fynegiadau cyfnodol o amgylchiadau y genadaeth oedd dan ei ofal yn
yr India. Ei Attodiad i'w Esboniad a gyhoeddodd hefyd yn gyfrol

ar ei phen ei hun, o dan yr enw ' The Recent Occurrences of Europe
considered in Relation to such Prophecies a,s are now fulfilling, or

remain yet to be fulfilled.'* Bu farw y Dr. Coke ar y mor, ar ei

nawfed fordaith genadol, yr hon oedd i'r India Ddwyreiniol, Mai 2,

1814, yn 67 oed.f

10. % 'Rhodd Meistr i'w Brentis, <fec. Wedi ei osod aUan ar

ddymuniad y cywrain a'r dysgedig Mr. Lewis Morris.

Argraffwyd yn y Bala, gan John Rowlands, tros William Davies.'

11. * Pregeth yn crbyn EnHib a phob Gogan-air. Gan Josiah

Rees.

Caerfyrddin, Argraphwyd dros yr awdwr gan J. Ross. 1776.
[Pris Ceiniog.]

'

12. 'Rhannau Detholedig, o'r Salman C&n, gyd a'r Ystyr o
honynt o flaen pob Salm. Wedi eu cymmwyso i'w cann mewn
Eglwysydd. Gan y Parch. Hugh Williams, M.A. Person Aber-

ffraw. Y Salman Gweddian a ddylid en cann ar y Pcroriaethan

Lied dfon ; a'r Salman Mawl ar y Pcroriaethan Crason.

Print iedig gan Peter Hocy, tan liin Mercury, yn Skinner-row, ao
ar werth gan Mr. Richard Williams, yng Ngliaemarfon. 177(3.'^

Dr. Etherige's Li/e of Dr. Cokt.

+ Life of Dr. Coke^ by S. Drew ; Williams's Eminent WeUhmen. [Am yr
Awdwr, y Parch. "Wiiliam Mason, gweler rhif 26, d.f. 1759.

J

: Gwel rhif 13, d.f. 1773.
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13. *Drycli 01wg ar Dir Angof; neu Farwiiad j Pendefig Mr.

Philip Williams, Mab y Pendefig Mr. John Williams, o Ben-arth, yn
Sir Forganwg

;
yr hwn a ymadawodd a'r Byd hwn, Awst 16 dydd,

yn 17 oed, yn y flwyddyn 1775, &c. Gan Dafydd Williams, o

Sir Forganwg.

Aberhonddu, Argraphwyd dros yr awdwr, gan E. Evans.
MDCCLXXVI.'

14. ' Ffarwel Babel, Groesaw Ganaan ; neu Ychydig o Hynmau o

Fawl i Dduw a'r Oen, ac o Ddifyrwch i Bererinion Seion, ar eu

Siwrneu tuag yno. Gan RhysDafydd.

Aberhonddu, Argraphwyd dros yr Awdwr, gan E. Evans.
M,DCC,LXXVI.'

Ehts Dafydd (=Rees David) oedd bregethwr ieuanc a gyfododd
gyda'r Bedyddwyr ym Mhenyfai, yn sir Forganwg. Aeth i Athrofa
Bristol yn 1772, ac yn 1775 aeth i wasanaethu cynnulleidfa yn Lower
Ormond, yn Iwerddon. Yn 1776 dychwelodd i Gymru; wedi hyny
bu yn gwasanaethu cynnuUeidfaoedd yn Ffalmouth, ac yn Chace-
water, yng Nghernyw, ac yn fl. 1777, efe a ymsefydlodd yn Norwich,
yn sir Norffolc, He y bu farw yn 1788.*

15. ^ ' Taith y Pererin, y Bummed Ran ; neu ychydig Hynmau,

o waith Thomas Dafydd, yn Sir Gaerfyrddin.'

16. ^ *Y Frwydr Ysprydol, mewn Casgliad o Hymnau Newydd,

ar amryw Fesurau. Gan Morgan E-hys, a Thomas Dafydd.

Nid oes amseriad, gwyneblen, nac enw lie ac argraffydd i'r ddau
uchod.

[Nis gall fod nemawr o ammheuaetli nad yr un yw hwn fl rhif 34, d.f. 1774.

Nicl oes un amseriad wrtho : ond yr wyf o'r farn iddo ymddangos mor gynnar
a'r fl. 1770.]

17. ' Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y flwyddyn 1776.

Gaerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross, mdcclxxvi.'

18. *Hanes Tair Sir ar Ddeg Cymru. Yn cynnwys yspysiad

helaeth pa fath ydynt, a pha bethau goreu sy ymhob un o honynt, a

pha fath bobl sy'n gwladychu ynddynt, a pheth yw Hyswiaeth benaf

Merched ym mhob Sir
;
pa yd a enllyn sy amla a gorau ymhob un o

honynt, a pha le mae'r Ceffyleu, Gwartheg, Defaid, Brethynoedd,

Gweoedd, Gwlaneni, y Llieiniau goreu yng Nghymru, &c. At yr

hyn y chwanegwyd Tair o Gcrddi Dwyfol, a Rhifcdi Plwyfydd pob

Sir uwch eu Pennau.

* nanes y Bedyddwyr, gan J. Thomas, t. 313 ; Hanes y Bedyddicyr, gan D.

Joutis, t. 555.
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ArgraphwyJ yng Ngwrecsam gan R. l^lorsh, Gwotthwr Llyfran.'

IJarddoiiiaoth ydy^v, ac yn ei cldiwedcl y niao ' Dafydd Thomas ai

Cant.' Ymddengys mai wrth yr ail argmftiad hw^ii y rhoddwyd yr

eiiw fel yiui yu llawn, gan nad oos ond * D. T.' wrtho yn yr argraff-

iad cyutaf.*

19. *Britaniuca Antiqna Illustrata : or, Tho Antiquities of Ancient

Britain derived from tho Phenicians, by Ayleiit Sammes of Christ

Colledge, Cambridge. 177G.'

[Y mao yn bur dililys genyf mai argrafliad 1C7G—can mlyncdd gyian yn ol

—yw yr argraliiad syJd yn cael ei gofrestru yma,]

20. * Tho "Worthiness of Wales, a Poem. A trne note of the

Anncient castles, famous monuments, goodly rivers, fair bridges, fine

townes, and courteous people, that I have seen in the noble conntrie

of Wales, and now sot forth by Thomas Churchyard.

London. 1776.' 8vo.

Ymddengys y daeth galwad am argraffiad arall o hwn yn fuan ar

ol y llall, yn gwneyd y trydydd argraffiad.f

21. *Pregeth yn crbyn Enllib a phob Gogan-air. Gan Josiah

Rees.

Caerfyrddin, Argraffwyd dros yr awdwr gan J. Ross, mdcclxxvi.

[Pris Tair Ceiniog.]
'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad, un yn necKreu y flwyddyn, yr hwn
werthwyd yn fuan, a'r llall cyn diwedd y fl^vyddyn.J

22. *Marwnad Dafydd John, o Bwll-y-March. Yr hwn a ym-

adawodd k'v Byd EbriU, 1776. Ac hefyd, Marwnad John Dafydd, o

Benhenrhyw, ym Mlilwyf LLanwnio, Yr h^vn a ymadawodd a'r Byd
Mai 1776. Gan William Williams.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan Joan Ross.'

23. * Marwnad Mr. Evan Williams o Faesgenffordd, yn ages i'r

Grarth, yn Sir Frecheiniog : Wr onest, cymmwynasgar, a dnwiol, ao

a foddodd yn yr Afon Gwy, yr 11 o Fedi, 1776 ; o ddeutu canol oed:

ao a adawodd ar ei ol Wraig, a Mamynghyfraith liiraethlon ; roesaw-

gar, hefyd a ffyddlon i holl Eglwys Dduw. At ba nn y chwanegwyd

Hymn, ar D5n newydd, A gymmerwyd o Synagog yr luddewon

:

Yr Hymn a gonir arni yn Saesoneg sy'n dechren fel hyn, " Tho God

of Abr'am praise, &c." Qvld. William Williams.

• GwelrhifG, d.f. 1750.

t Gwel rhif 3, d.f. 15S7 ; rhif 26, d.f. 1775 ; a hwn yma.

t Gwel rhif 11 uchod.
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Aberhonddu, Argraphwyd, dros yr Awdwr, gan B. Evans, &c.

MDCCLXXYI.*

Awdwr yr Hymn ydoedd

Thomas Olifer neu Oliver, yr liwn a anwyd ym mWwyf Tre-

gynon, yn sir Drefaldwyn, yn 1725. Efe a ymiinodd a Mr. Wesley
yn ienanc. Yn 1753 efe a benodwyd i'r gwaitli teithiol, nen y
weinidogaetli, a bu yn Uafario lawer o flynyddoedd yn Lloegr,

Ysgotland, a'r Iwerddon. Wedi byny sefydlwyd ef yn Llundain,

fel golygydd y wasg. Cyboeddodd laaws o draethodau, y rban
fwyaf o natur ddadleuol, nn o ba rai sydd wedi ei gyhoeddi yn
Gymraeg, sef ' Cyfla^vn Wrtbbrawf i'r Atbrawiaetb o Barhad Diam-
modol mewn Grras.' Bu farw yn Llundain yn 1799, yn 74 oed.*

24. *Canwyll y Cymry; sef Ghvaith y Parcbedig Mr. Rees
Pricbard, M.A. Gynt Ficer Llanymddyfri. Tbe Welsbman's

Candle: or tbe Works of tbe Reverend Mr. Rees Priebard, M.A.

Sometime Vicar of Llandovery.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan Joan Ross, yn Heol-y-Prior.

MDCCLXXLVI.'

Dyma y degfed argraffiad i'w gofrestru, er y rbaid ei fod yr 16fed, o
leiaf.t

25. * Bugeilgerdd. Yr ail yn yr laitb Gymraeg. Gan Edward
Ricbard.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan J. Orm. mdcclxxvi.'

Yr oedd bwn yn ail argraffiad, tybygid, neu yr argraffiad cyntaf o'r

ail gerdd.J

26. *Tbe Lands of Reynoldstone, Private Appeals of Several

Members of tbe Pbillips, Allen, and Hancom Families, concerning a

Mortgage on tbis Estate, witb the decree of tbe Ho. of Lords.

1776.*

Argraffwyd yr ucbod yn gyfrinacbol.

27. [* Addysg yngbylcb Bedydd-Esgob.

Llundain : A argrapbwyd i J. Rivington, Gwertbwr Llyfrau i'r

Gyradeitbais er cynbyrcbu Gwybodaetb Cristianogol, ym Monwent
St Paul, N 62. MDLXxvi.'

Traith 12plyg o 16 tudalen ydyw.]

* Eurgrawn Wesleyauld, 1811, t. 3-9, 37. 74-89, 109-114; Williams's Em'mait
Wdshmen.

t Gwcl rhif 1, d.f. 1G4G ; rhif 2, d.f. 1670 ; rhif 6, d.f. 1672 ; rhif 1, il.f.

1681 ; rhif 12, d.f. 1741 ; rhif 1, d.f. 1721 ; rhif 25, d.f. 1725 ; rhif 19, d.f. 1766 ;

rhif 16, d.f. 1770 ; a hwii yma.

X Gwel rhif 10, d.f. 1765.
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1777.

1. * ^[yfyrdod ar Ddamlicf^ion, a OwjTthiau ein Harglwydd lesn

(i list, Ac. <'"• ^^' fTM'_^h Joues, o Faesglasau, yn agos i Ddinas

Mawddwy.

Mwytliig, Llythyrwyd gan T. Wood, yn y flwyddyn 1777. [Pris

Gd.] ' 84 tudalen 8plyg.

2. *Gonieliari:H'tli a Llrnv(«TiV(l(l v OwiV flnsfio!!. ean Th08.

Williams.

Argraffwyd yn Nhrefriw.'

3. ' Y Gyssylldiad rh-vvng Ffydd acbnbol a Gwcithredoedd da,

me\vii Pregoth ar Titus iii. 8, Gan y Parch, John Hallward,
A3f. Ficar Shawbury, yn Sir y Mwythig, &c.

Mwythig Argraphwyd.'

4. 'Dnw-dod lesu Grist, Nen Atteb i'r Gofyniad a welir yn

Matt. xv^i. 13, 14, 15. a gynnwysir mewn Pregeth ar ygciriau hynny.

O waith y Parchedig Evan Hughes, Curate Llanfiliangel y Pennant,

yn Sir Gaeruarfon.

Argraplnvyd yn Ngwrecsam, gan R. Marsh Gwerthwr Llyfran

;

Lie yr argrcphir pob math o Lyfrau &c. yn y m6dd mwya' hai*dd a
buan, ac am y Pris issa. 1777.' [ICplyg: 32 tudalen.]

[Yu canlyn y Bregeth y mae 'Hynin gyfattebol i'r Ai' '

'i ;v pynnwysir
yn y Text, yii dangos allan Dtluw-dod, Mawrhydi a G< • i Harglwj'Jd
a'u lachawdwr lesu Grist.' Cynuwys y Uyfryu 32 tudaic^i io^-i^g.]

Gwr o Ddeheubarth oedd Mr. Hughes. Yr oedd yn ddyn o

faintioli corfforol jnwj na'r cyffredin, ac am hyny adnabyddid ef wrth
yr enw Jlufjhcs Fawr. Yr oedd yn rhagori llawer yn ci dda>yn ar

weinidogion yr EghN'js yng Ngwynedd y pryd hyny, Ymddengya
fod llawor o Fothodistiaeth Llangeitho yn ei ysbryd. Pan oedd Mr.
John Edwards, gpit o Bias yng Nghaerwys, awdwr * Y Cyfar>vyddyd

Profedig,' mewn tnillod crefyddol, aeth at !Mr. Hughes, i ofyn iddo

beth a wnai, efe a'i hannogodd iymuno aV Methodistiaid,* Yr oedd
un o ysg(^lion Mr. G. Jones, Llanddowror yn ei blwyf, pan oedd yn
Llanfiliangel, yn cael ei chjnmal gan un Jklary Gou«^h, i'r hon y mao
yn rhoi cymmeriad da fol ysgolfeistres, ac yn d^TUuno am barhud o'r

ysgol, me>Nni llythyr at Mr. Jones, amsere(lig ^edi 27, 1773.

5. ^ * Y8t3rriaethau ynghylch Diwodd Amser, nou*r Dyehrynadwy

arwyddion, a rhyfoddodau a fydd yn y dydd diwoddaf, &c. Gan
Hugh Jones, Llangwm.

Bala, argraffwyd tros Wm. Davies.

Ookwid Cymru, 1826, 409.
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6. * Temp"hum Experientij© Apertum ; Neu Ddrws Society Profiad,

wedi ei agor o led y pen, fel y gallo y sawl a chwennych. edrych i

mewn : Mewn saith Dialog, ar dduU o ymddiddan rhwng TheopH-

lu3 ac Eusebius. Gan Wm. Williams.

Aberhonddu, Argraphwyd dros yr Awdwr gan E. Evans. 1777.'

7. * Llytliyr y G-ymmanfa at yr Eglwysi, yn y Flwyddyn 1777.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Boss, yn Heol-y-Prior.

MDCCLXXVII.*

8. * Llytliyr o annercli at leuengctyd Cymru, i geisio'r Arglwydd

tra gellir ei gael ef, yn awr ym mlodeu eu Dyddiau. Lie yn fyr y
dangosir, Yn Gyntaf, Am fawr drneni y Bobl ieuaingc bynny sy'n

cael eu gadael beb eu dal yn rbwyd yr Efengyl yn y dyddiau

diweddaf byn. Yn Ail, Breintiau'r Bobl ieuaingc y rbai y mae yr

Arglwydd ein Duw ni yn eu galw atto, gan eu gosod yn ei winllan

ym moreu-ddydd eu ieuengtyd. Gan loan Tomas: Gweinidog

yr Efengyl.

Trefecca: Argrapbwydyn Flwyddyn 1777. (Pris6<^.)* [12plyg.]

9. *Y Psalter, neu Psalmau Dafydd, yn Gymraeg, gyda'r

Catecbism, &c.

Argraffwyd yn Ngwrecsam, gan R. Marsb.*

10. ^ *Drycb y dyn Maleisus, neu Bregetb yn dangos yspryd

cbwerw ffyrnig y dyn maleisus yn y byd bwn, &c. Gan T . Evans,
Vicar Llangamarcb.

Mwytbig.'*

11. *Cbwecb ar Hugain o Lytbyrau ar Pestynau Crefyddol.

Gan Omicron. Wedi newydd ei gyfieithu o'r Saesonaeg i'r

Cymraeg, er Budd i'r Cymry. Gan William Davies. At ba un

y cbwanegwyd ycbydig Hymnau ar amryw fesurau, i'w canu yn
gyboeddus.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Ross, yn Heol-y-Prior.
i£DCCLXXvn.* 208 tudalen 12plyg.

[Omicron, awdwr y Llythyrau hyn, ydoedd y Parchedig John Nbwton, o
Iney, cyfaill mynwesol y bardd Cowper. Ganwyd ef yn Llundain yn 1725 ;

urddwyd ef ar guradiaeth Olney, yn swydd Buckingham, yn 1704 ; a bu farw
yn rheithor St. Mair Woolnoth, yn Llundain, yn 1807. Pan yn gwasanaethu
Olney dacth yn gytbiabyddus A'r bardd a nodwyd, a chyhoeddasant rhyng-
ddynt yr Emynau a elwir yr * Olney Hymns.' Ym mhlith ei gyfansoddiadau
ereill gellir nodi :

—
* lleview of Ecclesiastical History ;' * Cardiphonia ;' * The

Messiah,' a.r.c]

* [GwelrhifO, d.f. 1747.]
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12. *Ca8glia(l o'r Galwad i'r Annychwoledig. Esaia 45. 22.

Trowch eieh wynobau attaf fi, hoU {s^yrau'r ddaear, fol y'ch

achubor :—canys myfi wyf DJuw, ac nid nob arall. Ezociel 18.

21| 22. Os yr annuwiol a ddychwel oddi wrth ei holl bechodau y
rhai a wuaoth,^-ofe gan fyw a fydd byw,—Ni chofir iddo yr holl

gamweddau a wuaoth.

Eutftcoy : Argraphwyd yn y Flwyddyn, M,DCC,Lxxvn.

(I;T Nid yw y Llyfran hwn ar worth, ond rhodd Ewyllygiwr da i

Grefydd i'w gyd-wladwyr.*

Yr oedd hwn yn drydydd waith o gyhooddiad y 'Galwad,* &c.,

gan E. Beaton.*

[Ai Trefecca a olygir wrth y llythjTciuau cyfriniol Eutflccy ?\ Nid oes on ar-

craU'eb ar y diwetkl, na rbagymadrodd ar y dechreu ; ond dechreua y llyfryn (yr
nwu a gynnw-j-8 30 tudalcu 12plyg) ar gefu daleu yr enw.j

13. * Ymadroddion Bucheddol ynghylch Marwolaeth. Waith
Doctor Sherlock. A gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Thomas
"Williams, A.M. Yr ail Argraphiad, Wedi ei ddiwygio o amryw
Feiau, a cham-yspeliadau oedd yn yr Argraphiad cyntaf.

Aberhonddu, Argraphwyd tros J. Evans, gan E. Evans: Lie
gellir cael argraphu pob math o Gopiau ar Bapur a Llythyren
newydd. 1777.' [12plyg.]

14. *Llyfr Gweddi Gyflfrodin.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan 8. Prys.' 12plyg.

15. 'British Bomains; or A Collection of Antiquities relating to

the Britons : Comprehending, i. A Concise History of the Lords

Marchers ; their Origin, Power, and Conquests in Wales, ii. The
Arms of the Ancient Nobility and Gentry of North Wales, m. A
Letter of Dr. Lloyd, Bishop of St. Asaph's concerning Jeplirey of

Monmouth's History, rv. An Account of the Discovery of America,

by t'ne Welsh, more than 300 years before the Voyage ofColumbus.

V. A Celebrated Poem of Taliesin, translated into Sappliic verse.

The whole selected from original MSS. and other authentic Records.

To which are also atbUnl, Memoirs of Edward Llwyd, Antiquary.

Transcribed from a Manuscript in the Museum, Oxford. By the

Eev. N. Owen, Jun. A.M. Sparsa Coegi.

London, Printed for J. Bow, in Pater-Noster-Eow. 1777.' [8vo.]

Nicholas Owen, ionangaf, ydoodd fab i'r Parchodig Nicholas
Owen, porson Ijlandyfrydojr, yn sir Fon. Cafodd fywoliaotli Hot-
twnog a Melltoyrn, yn Lleyn, sir Gacruarfon, tua'r tl. 1799, a buyn

• Gwel rhif 2, d.f. 1677 ; rliif 1, d.£. 1751 ; a hwn yma.
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ei dal hyd ei farwolaeth, yn 1812, yn o ddeutu 65 oed. Yr oedd yn
byw ym Mangor, yn ammhriod, ae yn talu jrmweliad aclilysurol i'w
blwyfau, gan gadw curad. Cynnwysa y llyfr hancs am ddargan-
fyddiad America, gan y Madogiaid ; llythyr * Morgan Jones, the
son of John Jones of Bassaleg, near Newport, in Monmouthshire,'
amseredig yn 'New York, March 10, 1685-6 ;' llythyr Charles Lloyd,
Dolobran, at ei gefnder, amseredig * 8 M. 14 Day ^,' yn ol dull y
Crynwyr, un o ba rai oedd C. Lloyd ; ac hefyd ' Copy of Dr. Plott's

Account of an ancient Discovery of America, from Wales.' Y mae
hefyd ynddo farddoniaeth Taliesin, gan y Parch. David Jones,
* Vicar of Llanfair Dyffryn Clwyd, in Denbighshire. A.D. 1580.'

16. ' Cydymmaith yr Allor. Cyfieithedig gan L. E.

Mwythig. Argraffwyd gan Stafford Prys.'

Yr oedd hwn jn bummed argraffiad.*

17. * The British Language in its Lustre, Or a Coj)ious Diction-

ary of Welsh and English. Containing many more British AVords

than are in Dr. Davies's Antiqua Linqua) Britannicas Dictionaryum

Duplex. First, Explaining the hard British Words, by more
familiar Words in the same tongue, very useful for all such as do

desire to understand what they read in that Language. Secondly,

Shewing the proper English to every British AVord, and consequently

The true Way of Spelling all Words in both Languages. Ampli-
fied With the Geographical Names of Countries, Counties, Cities,

Towns and places in Great Britain, (and some beyond Sea) in

Ancient British and Present English. Whereunto are added, Plain

and easy Directions to Welshmen, for the true Pronouncing of the

English Tongue, by a Short Introduction in the British Language.

With the Proper Use or Signification of all Accents, Points, or

Stops, as now used in the British and English ; being Necessary to

be understood by every Eeader. Compiled by the Great Pains and
Industry of Thomas Jones.

Shrewsbury : Printed by Stafford Prys, Bookseller, in the Year
1777.'

Y mae hwn yn ail argraffiad.f Y mae iddo wyneb-ddalen
Gymraeg, yr hon sydd yn gyfargraff o un yr argraffiad cyntaf,

gydag ychydig o wahaniaeth dibwys, gan mwyaf yn waethygiad,
He y dylasai fod yn welhld, agos i gan mlynedd ar ol yr argrafliad
arall. Yr ydys wedi caol llawer esiampl o lyfrau yn cael eu gwaeth-
ygu trwy argiafliadau diwoddar, rhagor eu hon argralRadau boreuaf.

* Owelrhif 3, d.f. 1715; rhif 4, d.f. 1752; rhif 11, d.f. 17G2; rhif 5, cl.f.

1770 ; a hwn yma.

tGwelrhif3, d.f. 1G88. [Yn hytrach, /ryrZyfW argraffiad ; yr ail j-w rhif

1, d.f. 1760.J
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18. * Trial of 1

1

-or fur a Kiot, &c. Before Mr.

Justico lloath at I wsbury, July, 1777.* 8vo.

Yr Esgob More oodd y troeoddwr hwa.

19. * Pregotli ynghylch Rhodio gyda Duw. Waith y Parchedig

Mr. Georj^o Whitfield, A.B. Yr Ail Argraffiad.* At yr hyn y
chwanogwyd ychydig o llyinnau gau Nathaniel Williams, o

Lanwinio.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Ross. 1777.*

20. f ' Prysur wahoddiad me\\Ti Crist'nogol Gariad, at bawb i

droi at Yspryd Crist yiidd^Tit eu hunain ; fel ag y dolont i iawn

ddeall Pothau Duw, a chael eu nerthu i'w wasanaeth efyngym-
meradwy, &c. Gan Benjamin Holmes.

Caerfyrddin, argraphwyd, dros y cyfieithydd gan J. Daniel, yn
Ileol-y-farchnad isaf.*

Y mao enw * Job Thomas,' wrth ei * Eagymadrodd,' fel cyfieith-

ydd, yr hwn oedd Grynwr, o Langadog, sir Gaorfyrddin. Y mao
yn ail argraifiad ac yn ail gyfieithiad.f

21. * Welcli Piety: or, a further Account of the Circulating Welch
Charity Schools, from Michaelmas, 1770, to Michaelmas, 1777.*

Ehoddwyd 100 o'r uchod yn anrheg i lyfrfa y * Gymdeithas er

Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol,' gan Mrs. Bevan, o Lacharn. ^

22. ^ * Gwin i*r Difiygiol, o'r Winwyddon oreu. Neu ychydig

Ilynmau "wedi eu cymoryd allan o'r Ys^rytliyrau Sanctaidd, er

diddanwch i'r pererinion ar eu taith tua Mynydd Sion. Gan
Dafydd William.

Caerfyrddin, argraflfwyd gan loan DanieL'

[Yn y wedd ganlynol y saif yr enw yn fy adyvgrif i :
—

* Owin i'r Diflfygiol,

o'r Wiuwydden Orau : Neu, Ychydig o Hjonnau, wedi eu cymineryd all.an o'r

Ysgrythurau Sanctaidd, er Diddanwch i'r Peruriniou ar cu Taith tu a Mynydd
Sion. (Jan Dafydd Wiliam. Caerfynldin, argraflfwyd tros yr Awdwr, gan
John Daniel, yn Heol y Brenin, lie y gcUir cael ar Worth (pris 3c.) Hyninau a
Chaniadau Efangylaidd : o Wnith John Snn«lr>rs, o Blwyf I'enbre yn Sir Gaer-
fynldin.' Llyfryu o 12 tu lyddiad, ydyw. \ mddeagys ei

f«Hl wedi ci gynamseru o -
; canys gwelir ei gyhi>eildi ar ol

H>nuuau a Cuauiadau John r^anucrs, ao ma ymddaugosodd y cyfryw dan y fl.

17SG.1

23. * Marwnad o Goffadwriaoth am Farwolaeth Mr. Da\'id Jones

o*r Ilafod, gynt o Gayo ; Cytioithydd Salmau a Ilymnau Dr. Watts.

Yr hvra. a jinadawodd o'r byd hwn y 30 o Awst, jm y flwyddyn o

oedrau ein llarglwydd 1777. Gan J. T. Gweinidog yr Efougj'l.'

• (Jwel rhif 14, d.f. 1752.

t Gwcl rhif 2, d.f. 1746.
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Y J. T. hwn ydoedd y Parch. Jolm Thomas, gynt o Eaiadr Gwy
a'r Cae Bach, yn sir Faesyfed.

24. * Marwnad y Parchedig Mr. Miles Harries, o Drosnant, ger-

llaw Pont-y-pwl, yn Sir Fynwy. Yr hwn a orphenodd ei Yrfa y
cyntaf fig Tachwedd, yn y Plwyddyn 1776, yn y 76 o'i Oedran.

Gan David Jones.

Caerfyrddin, argraffwyd gan J. Eoss, 1777.*

25. * Ductor Nuptiarum : neu Gyfarwyddwr Priodas. Mewn
dull o ymddiddan rhwng Martha Pseudogam, a Mary Eugamus, ill

dwyoedd ar y cyntaf yn proffesu duwioldeb, ond y naill wedi

gwrthgilio, yn priodi yn ol y Cnawd ; a'r llall yn dal at Eym Duw-
ioldeb, yn priodi yn Ofn yr Arglwydd. Yn dri ymddiddan, &c.

Gan W. Williams.

Aberhonddu, Argraphwyd dros yr Awdwr, gan E. Evans ; lie

gellir cael argraphu pob math o Gopiau ar Bapur da a Llythyren
newydd. 1777.'

26. * Traethawd ar Fywyd Ffydd, gan W. Romaine, Periglor y
Fonachlogddu (Black-fryars), a Lecturer St. Dunstan, yn Llundain.

A Gyfieithwyd gan loanTomas, trwy ganiatad yr Awdwr.

Liverpool : argraphwyd yn Heol y Morfa, M:,DCC,Lxxvn.'

"William Bomaine a anwyd yn Hartlepool, Durham, yn 1714.
Cafodd ei ddysgeidiaeth yng Ngholegau Hertfford ac Eglwys Crist,

yn Ehydychain. Bu ynllafurio beth amser yn Bootle, Cumberland.
Yn 1748, cafodd ddarlithwriaeth St. Botolph, Llundain ; a'r flwydd-
yn ganlynol, gwnaed efyn ddarlithydd St. Dunstan-in-the-West; ao
yn 1750, penodwyd ef ynbregethwr yn St. George, Hanover Square.
Yn fuan wedi hyny dewiswyd ef yn Broffesor Seryddiaeth Gresham.
Cafodd, yn 1764, fywoliaeth St. Ann, Blackfriars, lie, gyda St.

Dunstan, a wasanaethwyd ganddo hyd ei farwolaeth. Y gwaith uchod
yw un o'i brif weithiau. Yr oedd yn nodedig o boblogaidd fel

pregethwr, ac yn gefnogydd gwresog i Mr. Whitfield a'r Method-
istiaid, heb droi allan o'r Eglwys. Ato ef yr elai Methodistiaid
Calfinaidd yr oes hono i gymmuno. Bu farw yn 1795, yn 81 oed.*

27. Samson's Hair, An Eminent Eepresentation of the Church of

God : in two parts. To which is added, two Sermons : First Shew-

ing, Tlie Evil Nature, and Hurtfull Effects of Unbelief. Second, of

God's Subduing and Keeping under the Strong Corruptions of his

People : And Healing them. By Edmund Jones; Minister of the

Gospel.

Trevecka: Printed in the Year M,Dcc,Lxxvn.*

* Maundcf's Biographical Treasury,
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28. ^ * Ymddiddan rhwng Siopwraig a gwraig yr Ilwsmon. Gan

Thomas Edwards. 1777.'

29. *[ * Diforion o Ffyunon lachawdwriaeth II^Tnnau gan

Dafydd Williams.'t

80. * Gorfoledd ym Mebyll Seion. Ail Ean. Neu ychydig o

Ilymnau Efengylaidd, Wedi eu cymmeryd allau o amryw Destynau

o'r Ysgrytliyrau Sanctaidd. Wedi eu lianicanu i'r Diben o ddi-

ddanu'r gwaa Foddwl, y sydd ar ei Daith tua'r Jerusalem Newydd,

Gwir Noddfa'r Owaredigion, &c. Gan Dafydd Wiliam, gynt o

Landeilo Tal y Bont, yu Sir Forganwg, yn y 59 o'i oedran, a thri

Mis.

CaerfyTddin, Argraffwyd tros yr Awdwr gan J. !Ro8s, yn Ileol y
Prior ; ac ar worth gan Thomas Maurice. 1777. [Pris Dwy
Geiniog.]

'

Darfu i'r awdwr wneyd cyfansoddiad neu gyfieithiad Soisonaog

o'r uchod.

81. * Casgliad o Hymnau neu Crist yn Noddfa y Crediniol yn
amser trailed.

Caorfvrddin, Argraffwyd tros Thomas Dafydd, gan J. Ross, gor

11aw yr Eglwys. 1777.'

Y mae yn gyssylltiol 4 hwn yr hysbysiad canlynol :

—

* Daliwch Sylw, Ar Dydd Sadwrn, yr 8fed o Fis Tacliwedd, y
Cyhoeddir, Pris 8c. wedi ei wnio. Almanac Cymraeg am y Fiwyddyn
o Oed ein lacliawdwr 1778. Argraffwyd ac ar werth gan lioas, yng
Nghaerfyrddin.

'

32. * An Account of the most Eomantic Parts of North Wales.

London, Printed for T. Davies, Russol-Street, Covent-Garden ; and
T. Oadell, in the Strand, mdcclxxvii.'

Y mae y cyflwyniad i * Sir Watkin Williams Wynne,' gan
' Joseph Cradock.'

33. * Dwy o Gorddi Nowyddion. Y gjnitaf ynghylch Llofrydd-

iaeth a wnaeth Gwr yn ymryfus ; ac fel y bwriwyd y Weithred ar Wr
arall ac fel y Safodd y Gwr ai Uaddasai of yn Fforman i achub y
Dyn gwirion ac y bu ef 15 mlynedd yn fyw wedi lladd y Gwr, ar

peth f)Tiegodd ir Ustus fel y bu. Yr Ail fel y darfu i Wr yn agos

ir Bala dagu ei wraig newydd Briodi ai bwrw i Afon Dyfrdwy hwn
sydd yn Garcharwr i aros i gyfiawn Farnedigaeth am ei Weithred.

• Twm o'r Nant.

+ Gwei rhif 27, d.f. 1779.
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Ni Werth Ddyn prydferth un pryd : y Nefoedd
Er nwyf ac Ifienctid

;

Siomedig Benthyg yw'r Byd
Ai fonedd ni Sai Funud. Bewi Fardd cc.

Trefriw Argraphwyd gan Dafydd Jones. 1777.'

Enw * Ellis Eoberts ' sydd wrth y cerddi hyn, fel awdwr.

34. *Marwnad Bridget Eoberts, Gwraig Weddw Dduwiol, o
Lanbrynmair, yn Sir Drefaldwyn, yr hon a ymadawodd d'r Bywyd
liwn Ehag. 19. 1776, yn 78 Mlwydd Oed.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdwr gan J. Eoss. mdcglxxyh/

Yr awdwr ydoedd un William Jones.

35. [^Ffurf Grweddi a Diolcbgarwcli i'r Hollalluog Dduw,' «&;c.

Llundain, 1777.*]

1778.

1. ' Bardd a Byrddau, Amryw Seigiau, Neu Gasgliad o Gyngban-
edd, sef Carolau a Cberddi a Chywyddau, o waith Jonathan
Hugbes, Pengwern wrtb Llangollen, yn Sir Ddinbycb.

Argrapbwyd yn y Mwytbig gan Stafford Prys, yn y flwyddyn
1778.'

Bu Jonathan Hughes farw Tacbwedd 25, 1805, yn 84 oed, a
cbladdwyd efymMynwent Llangollen, ac arno y mae y beddargraff
canlynol :

—

* Am ddawnus gofus gyfan,—wir sulwad
A'i sylwedd doeth gyngban

;

Odid fawr yn llawr y llan,

Bytb nytba bath Jonathan.*

T. E. neu T. Edwards, o'r Nant, yw awdwr yr englyn.

2. % * Carwr y Cymru yn anfon ycbydig Gymmortb i bob Tad a

Mam, &c.

Mwytliig.' 12plyg.

3. H *Yr Act am Bwyso Aur, a osodwyd allan mewn Trefn

Yabrydol, mewn dull o ymddiddan.'

Os yw y mynegiad yn gywir, y mae bwn yn ail argraffiad.f

4. * Traetbiadau ar Gatochism Eglwys Loegr : gyda Plirogoth ar

Gonffirmasiwn. Gan Thomas Seeker, L.L.D. Diweddar Areh-

* [Thomas Arthur's Catalogue^ Dec. 18GS.]

+ Gwol rhif 13, d.f. 1775.
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esgob Caorgaint. A osodwyd allan o *Sgrifen Law yr Awd\vr. Gan
Beilby Portous, D.l). a Goorpjo Stinton, D.D. CapolwjT iV
Rds of. Gwedi oi Gylieithu gaii Thomas Jonos, Ficar Pennant.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan J. Eddowes. Mdoclxxvui.'

Y mao h\m yn llyfr 8plyg da, o 433 o dudalonau, ac yn gyfan-
soddiad cyfrifol iawn, yn cynnwys corfFo dduwinyddiaeth. Y mae
onwau y tanysj^rifwyr yn cyrhaodd i 304, ac yn cymmeryd 356 o
lyfrau. Yr awdwr,
Thomas Secker, LL.D., a anwyd yn Sibthrop, sir Nottingham,

yn 1 G93. Cafodd oi ddys^eidiaoth ar fedr bod yn woiuidop^ Ym-
noillduol; ond tystiodd na allasai gydsynio ar atlirawiaetliau a
goleiMid gan ei deulu, a chydtfurliodd a'r Eglwys Sefydledig.

Cafodd yn olynol bersoniaeth Iloiif2:hton-Ie-Sprinf^, preben<luriaeth

yn Durham, capoliaotli i'r Brouin, a pliorsoniaoth St. lago, West-
minster. Yn 1735, dyrchafwyd of i osgobaoth Bristol, nc yn 1737 i

esgobaeth lihydychain, ac yn 1755 i arehesgobaeth Caorgaint, Ilo y
bu hynod fel gwoinydd trofn a diwygiwr moesau. Y mae ei

waith yn Soisonaeg, yn cynnwys pregethau gan m\vyaf, yn 12
cyfrol. Bu farw yn 1768, yn 75 ood.* Am y cyfioithydd,

Thomas Joxes, yr oodd wodi caol personiaoth Llcyagpiog, gan yr
Esgob Nowcomo, yn 1762, yr hon ymddengys a gyfn.fwidlodd yn
1782 am Bennant Melaugoll. Bu farw tua'r fl. 1790.

5. * Gohvg ar Ddinas Noddfa, mown Casgliad o Ilymnau, &c.

Gan Robert Thom.as.

Trefriw, Argraffwyd.*

[Pa Robert Thomas ydoedd hwn? Ai nicl Robert Thomas, Olochydd
Llanfair Talhaiarn, yr hwn oedd yn dal y swydd huno pan }t ocild leuan
Brydydd Hir yn guratl yno ?J

6. ' Dirgolwfh i rai iV Ddoall, ac i eraill i'w Watwar, sef Tri
Adoryn yn ymddiddan, yr Er\T, a'r Golomen, a'r Gigfran, neu
Arwydd i Annorch y Cymru. Am y flwyddyn 666.

Argrapliwyd j-n^ Ngwrocsam, ac ar worth yno gan R. Marsh,
Gworthwr Llyfrau. 1778.' [8plyg byclmn : 174 tudalen.]

Yr oedd hwn yn bedwerydd argralTiad, o leiaf.f

7. *Diferyn Dowisol o Fel o'r Graig Crist. Nou Air byr o
Gyngor i Sant a Phochadur. Yn Saesoneg gan T. Wilcocs,
Wodi oi gyfioithu o'r 42 Argraphiad: fe worthwyd o liono yil

Saesoneg Chwo' Ugain Mil. At ba un y 'chwanogwyd Ilymn am
Gariad Crist. Newydd gyHoithu o Waith Dr. Watts.

Aborhonddu, Argraphwyd dros Rys Dalis, gan E. Evans. Lie y
* Maunder'a Biographical Treasury.

t Gwel rhif 13, d.f. 1C53 ; rhif 7, d.f. 1714 ; rhif 1, d.f. 1752 ; a hwn yma.
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gellir cael argraphu pob math o Gopiau ar Bapur da a llythyren
newydd, am Bris rhesymol. 1778. [Pris Dwy Geiniog.]'

Hwn, tybygid, yw yr ail argraffiad.*

8. 1[ *Y Weinidogaeth Lwyddiannus, neu Ymddiddan ynghylch

effeithioldeb a llwyddiant pregethu ym mhlith Cristionogion o-

wabanol farnau.

Llundain, argrapbwyd ac ar -werth gan T. N. Longman ac O,
Eees, ac yng Ngbaerfyrddin gan J. Boss a J. Daniel. (Pris cbwe-
cheiniog).'

OwEN" Hees, un gyboeddwyr y llyfryn ucbod yn Llundain, ydoedd
Gymro, ail fab i'r Parch. Josiah E,ees, gweinidog Undodaidd y
Gelli Onen, ger Castell Nedd. Wedi bod yng ngwasanaeth, ac yn
gydranog a Longman a'i Gyf., llyfrwerthwyr yn Paternoster Eow,
Llundain, dros ddeugain o flynyddau, ac elwa llawer o gyfoeth, ef&

yng nghanol haf 1837 a enciliodd o'r fasnach, gan feddwl hir fwyn-
hau gweddiU ei ddyddiau yn Gelli Gron, lie a brynasai, ac a addurn-
asai er ys blynyddau gyda'r bwriad hwnw, a lie yr oedd ei dad yn
anneddu. Ond efe a fu farw yn ddyn ammhriod Medi 6, 1837, yn
67 oed.f

9. *Hanes y Bedyddwyr ym mhlith y Cymry, gan Josuah
Thomas.

Caerfyrddin, argraphwyd dros yr Awdwr, gan J. Ross. 1778.'

* Yr oedd cynnygiad wedi oi wneyd i'r Awdwr i ymgymmeryd a'r

gorchwyl er ys 30 mlynedd o'r blaen. Nid oedd ganddo nemawr
feddwl am dano y pryd hynny. Oyn pen hir, cymmerodd ei sylw yn
achlysurol. ddeutu 1725, dechreuodd gasglu rhai awgrymiadau,
fel y syrthient yn ei ffordd. Yn 1754, efe a symmudodd iLanllieni,

yn sir Henffordd. Wrth, fel hyn, adael y Dywysogaeth, bu agoa

iddo roddi i fyny bob meddwl am y pwnc ; ond barnodd yn briodol

roddi yr ychydig ddarnau a gawsai mown rhyw drefn, ac yna ea
haufon i Gymru i'w lledaenu a'u diwygio cystal ag y gallent. Efe

a wnaeth felly. Edrychodd un drostynt, a dywedodd na allai

ef chwanegu dim : gwnaeth un arall yr un modd. Yr oedd yr

Awdwr yn y Gymmanfa yng Nghymru, yn 1770, pryd yr adgofiwyd ef

am yr Hanos. Efe a fynegodd yr hyn oedd ef wedi ei wneyd, a
chyirihellwyd ef i adgymmeryd y gwaith. Efe a Avnaoth fath o

addewid i wneyd felly, os na byddai i neb arall ymgymmeryd ag ef.

* ddeutu yr amser hwnw yr oedd Mr. Thomson o Lundain yn
casglu hanes byr am yr Ymneillduwyr o'r tri euwad trwy Loogr a
Chymru. Anfonwyd llythyr at yr Awdwr i Lanllioui ar y pwnc, yr

hyn a'i tuoddodd i ymosod ar y pwnc liir ohiriedig hwn. Yr oedd

ei feddwl wedi oi roddi arno gyda gradd o benderfyniad—efe a
foddyliodd, a adgoliodd, a ysgrifeuodd lythyrau—mewn gair, a

• Gwelrhif 11, d.f. 1740. [Gweler rhif 5, d.f. 17G3; a rhif 31, d.f. 1764.

Rhaid ei fod yn bedwerydd argraffiad yn y man lleiaf.]

t (C)8 bu 0. lvct'8 farw yu 1837 yu G7 mlwydd ood, nia gaUasai fod ond 8

mlwydd oed yu 1708.]
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wnaoth gymmaint ag oedd ei sefyllfa j^aeth—pregothu bedair neu
l)ump o woithiau yn yr wythnos, a eluulw ysf^ol—yn oi ganiatiiu. Yn
1776, ofo a gymmorodd daith fer trwy Ddulioudir Cyiiiru. Gwnaeth

y Gymnianfajn oi llordd, a bu oddi cartref o ddeutu cliwech wythnoB,

ac ya casglu dofnyddiau. Ar oi ddychweliad, Mjrtli odrych dros ei

bapyrau, gwolodd yn fuan dditfygion. Efo a ysgrifonodd i'r naiU

lo a'r Hall, am clnvanogiadau ac ojj^luriadaii, gan fyiuxl }'m mlaen
pyda'r gwaitli yii ddiwyd. Yng iigwanwyn 1777, argraffwyd rhai

hysbysiadau, a thaoinvyd hwy ym mhlith yr eglwysi, yn eu hysbysu

o sofyllfa'r gwaith, gan ddymuno arnynt ymgyngliori yng nghyd pa
un a olid jnn mlaon, ynto a ollyngid of i lawr : ac i roddi eu meddwl
iddo of yn y Gymmanfa. Yn ganlynol cafodd fod pob eglwys yn
dymuno i'r llanos gaol ei argratfu. Yr oedd y rliifodi y cytunwyd
i'w cymmeryd o ddeutu 800, athalwyd 1«. o flaendal, ac argraffwyd
1200.

* Sylwodd yr Awdwr, mewn Llythyr at y Darllenydd, mai gan
fod y gwaith y traethawd cyntaf ar bwnc d^Tys, na allai neb yn
briodol ddysgwyl iddo fod yn berffaith ; ond os darganfyddid

dim camgymmeriadau, y dorbyniai yr hysbysiad yn ddiolchgar. Pan
lodaonwyd y Uyfr, gwnaod sylwadau, rhai yn gywir, a rhai yn
anghywir ; rhai mewn fibrdd gyfeillgar, ereill ddim yn hollol felly

;

ond darfu i'r Ysgrifenydd wneyd cymmaint o ddefnydd ag a allai o
bob hysbysiad, heb ofalu pa un a ddaethont oddi wrth gyfaill neu
©lyn. Ym mhen tuag ugain mis printiwyd 18 tudalen o Bdiwygiad-

au ac YchwanegiadaUf'"' o'r un plygiad d'r llyfr, a thaonwyd hwjTit yn
rhodd, fol y gallai y neb a ddewisai eu cydrwymo. Can belled a hyn
gvrnaoth yr Ysgrifenydd yr hyn a allasai.^j

Dyna hanes Mr. Thomas o'r gwaith. Y mae y llyfr yn 468 o du-
dalenau 8plyg, hob yr 18 tudalen o'r Diwygiadau. Gwelir nad y^
yn ddiogel dilyn y gwaith heb y diwygiadau hyny, y rhai yn
anfynych a geir wedi eu cydrwymo A'r gwaith, er eu bwriadu i'r

pwrpas hwnw, a'u rhoddi yn rhad i'r derbynwyr. Hob law hjTiy,

cafodd jT awdwr hanes hen eglwys neu gynnulleidfa listen, yr hwn
a ddygasid i America gydag ymfudwyr cynnarol porthynol i'r Bed-
yddwyr ; ac yn hwnw gwelodd drachefn rai camgj-mmeriadau, y
rhai a ddiwygiodd, ond jti Seisonaog, jti y llyfryn a onwir isod.J

Yn 1839, cyhooddwyd * Hanes y BodyddwjT yn Neheubarth Cymru,
gan David Jones, Caerfyrddin,' yr hwn sydd wedi rhoddi y diwyg-
iadau a'r ychwanegiodau yn eu lleoedd priodol.

10. 'Welch Piety: or a further Account of the Circulating

Welch Charity Schools, from Michaelmas 1777 to Michaelmas
1778.'

Phoddodd Mrs. Bovan banner cant o'r uchod i'r Gymdoithas er
Lledaenu Gwybodaoth Gristionogol.

• Gwel rhif 5, d.f. 1780.

t Thomas's History oftlu Baptist Associatiom in WaUs, p. 62. An Address
to the Ri(i<i,r.

t ThomoAs Ififtortf of the WtUh AMttciation ;
• Expl >'>'> i'""^ -i"! Additions,

(with errors of tho Vrcss rfcitifyixl) Made from thr . sent by
*' "^ '

""''' '
. -. . -

. ^ printed.
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11. 'Esponiad byr ar Catecism yr Eglwys, sef Holiadau ac

Attebion Ysgrji;hyrol yngliylcli Egwyddorion a Dyledswyddau'r

Grefydd Gristionogol, yn bum rhan. Gan y Parchedig Mr.

Griffith Jones, gynt Person Llanddowror, yn Sir Gaerfyrddin. Y
Pedwerydd argraphiad. *

Llundain : argraphw^^d gan William Olifer, yn Bartholomew-Close,
ger llaw "West Smithfield. m,dco,lxxviii.'

Nid arferai * Person Llanddowror * roddi ei enw wrth ei waith yn
ei f3nvyd, dim ond * gan Weinidog o Eglwys Loegr ;' eithr ei gyf-

eillion wedi ei farwolaeth a newidiasant hyny am ei enw yn Uawn. .

12. * Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, am y flwyddyn 1778.

Gaerfyrddin, argraphwyd gan loan Eoss, yn H«ol-y-Prior.*

13. Ehyw lyfr ar y Drindod.

Dywed y Parch. Josuah Thomas, am Gymmanfa y Glyn, yn sir

Ddinbych, 1774:— * Yn flaenorol i gyfarfod y Glyn, argraffwyd y
llyfr yn Gymraeg, yn cynnwys rhai pethau o berthynas i'r Drindod,
yr hyn a dybiai llawer yn gyfeiliorntis. Yn y llythyr hwn, tyst-

iodd y Gymmanfa ei hanfoddlonrwydd iddynt, gan y tybid mai
Bedyddiwr ydoedd Awdwr y llyfr. 'f

14. * Llythyr y gwir Barchedig Dad yn Nuw, Bisiart Davies,

D.D. Esgob Ty Ddewi, at y Cymry. Yr hwn Lythyr a 'sgrifenodd

efe at ei Gyd-wladwyr o flaen Cyfieithiad AViliam Salsbri o'r

Testament Newydd, i'w hannog hwy i ddarllain a defnyddio Gair

Duw. Y pedwerydd argraffiad.^

Gaerfyrddin : Argraffwyd gan John Eoss, yn Heol-y-Prior.

M,DCO,LXxvin.'

15. ^Caniadau Preswylwyr y Llwch, neu Hymnau ac Odlau y
Gwaredigion o Wlad yr Aipht i Gaersalem Newydd. Salm cxvii. 2,

&c.

Argraphwyd dros Sion Evan, yn y flwyddyn mdcclxxviii.'

Y mae arwyddion mai gwaith Almanaciwr Caergybi§ yw y llyfr

uchod. Y maeut o bob barn atlirawiaethol, fel gwaith y gwr liwnw
yn gyffrodin ; eto, y maent yn hymnau melusion, a barddonol iawn,

§an mwyaf. Ymddengys, oddi wrtli hysbysiad cyssylltedig d'r

yfr uchod, am gyhoeddiad yr * Athrofa Ead,' gan yr un gwr, a'r

* Gwel rhif 3, d.f. 174.3 ; rliif 2, d.f. 1749 ; rhif 18, d.f. 17CC ; a hwn yina.

t History of the Welsh Association, p. 68.

t Owelrhif 2, d.f. 1567 ; rhif 1, d.f. 1772; a Invn yma. Nid ydys wedi
cacl ond y tri hyn. [Cymliarer y nodyn ar rif 1, d.f. 1772.]

§ John llobcrtB, uou Sion llhobcrt Lcwys.
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* Diforyn Dowisol o Fel,' mai F. Huxley, Caerlleon, a*i hargraffodd,

canys efe a argraffodd yr olaf.

1 6. * Eglunin y Borou ; ar "Waith y NoBweithieu ; sef llyfr De-

hongliad Breuddwydion o amriw ystyriaothau. Ymlia un y dangosir

Gwahaniaoth rh\nig Breuddwydion Gw}'lItion a Brouddw^'dion o

Ily>)ydd, yngliyd a cliywir arwyddocad arnjiit. Yr ail argraphiad

jTi Uawnacli nag o'r blaen.

Argraphwyd ynp^ Ngwrocsam gan 11. ^Marsh, Gworth^T Llyfrau,

Ho yr argrophir pob math o lyfrau, &c., yn y modd mwya* liardd a
buan, ac am y pris issa. 1778.'

Nid ydym wodi caol yr argraffiad cyntaf, a^daotli allan argrafTiadau

o hono yn y 1 9fod canrif.

17. 'T\ro successive Tours through the whole of Wales, with

several of the adjacent English Counties, so as to forma compre-

hensive View of the picturesque beauty, the peculiar manners and

the fine antiquity in that interesting part of the British Island, by
Henry Skerne, Esq.

London. 1778.* Svo.

18. * Marwnad, er Coffadwriaeth o Farwolaoth y Parch. W. Owen
Jones, o Drodraeth ; a Thomas Jones, Aberteifi, gynt o Waingelod.

Dau Was i lesu Grist, a aoth adrof o Fyd o wai i Fyd o wynfyd,

Yngliyd a 'chydig o Hymnau, Ar amrywiol Destynau o'r 'Scrj'thur,

ac yn brofiadol. Gan John Evans, gerllaw Castell-Newydd.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Eoss. 1778.'

19. * Gosodedigaethau Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion

yn Llundain. Dechreuedig yn Mis Medi 1751.

Llundain Printiedig i Wasanaeth y Gymdeithas. m doc lxxviii.*

20. ^ * Prophwydoliaeth ^fyrddin ; Wedi ei ch}^ansoddi ar

Fosur Cerdd yn y Flwydd}Ti 1G68. Gan Woinidog o Eglwys Loegr.

Y trydydd Argraphiad.'

Nid ydys wedi cael gafaol yn yr argraffiadau blaonorol.

fGweler rhif 24, d.f. 17G8. Diau mai yn a iiaill ai can ~ v
trydyiM argratTiail, ai gan ein hawdwr WTth a . y gosodw. L
yn ' 16GS' yn lie 1 708 ; canys y nLao y pennili v.. vm hyab^o*. _> .. mvU-

amwys mai yn 17C8 y cyfansotldwyd y gerdd.]

21. ^ ^Ymddiddan rhwng Swagror golygus ag Arlwyddes

hawddgar, yn gosod allan y modd y coisiodd ei themtio i Odineb, ac

fel y darfu iddi trwy anu-yw Eesymmau ei wrthw^iiobu a'i orchfygu.*
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22. 'Gorfoledd ym Mhebyll Seion. T Drydedd Ean. Neu
Ychydig o Hymnau Efangylaidd, Wedi eu cymmeryd allan o amryw
Destynau o'r Ysgrythyrau Sanctaidd. Wedi eu hamcanu i'r Diben

o ddiddanu'r gwan feddwl, sydd ar ei Daith tu a'r Jerusalem

newydd, gwir Noddfa'r Gwaredigion, &c. A Gyfansoddwyd gan

Dafydd William, gynt o Landeilo Tal y Bont, yn Sir Forganwg.

Aberhonddu, Argrapliwyd tros yr Awdwr gan E. Evans, 1778.

Lie gellir cael agraphu pob math o Gopiau, ar Bapur da a Llytbyr-

en newydd, am Bris rhesymmol. (Pris Ceiniog).'

23. ^ ' Gorfoledd ym MbebyU Seion. Y Bedwerydd Ean. Gan
Dafydd William.

Aberbonddu.'

24. * A Tour in Wales mdcclxxih.

London Printed by Henry Hugbes. MDCCLxxvm.'

* Wedi amryw deitbiau dros cbwe' Sir Gogledd Cymru, yn y rbai

y cesglais lawer o ddefnyddiau i wneyd eu banes, mi a'u teflais i

ffurf taitb, a cbyboeddais y gyfrol gyntaf yn bedwarplyg, gyda
xxvi gerfluniau, yn 1778.'* Dyna fel y dywed yr awdwr galluog,

y teitbydd a'r bynafiaetbydd enwog,
Thomas Pennai^t, yr bwn oedd fab bynaf David Pennant, Ysw.,

o'r Downing, ym mhlwyf Wbitfford, sir Pllint, lie y ganwyd ef

Mebefin 14, 1726. Cafodd ei ddysgeidiaeth yng Ngwrecsama Kbyd-
ycbain. Treuliodd ei boll oes yn efrydu banesiaetb naturiol a
hynafiaetbol, gan deitbio o'r naill wlad i'r Hall, i cbwilio am bob
petb bynod—Uysiau, mwnau, anifeiliaid, pysg, ac adar ; ac befyd

hen weitbiau celfyddyd, ac achau y Brytaniaid, y rbai a gyboedd-

odd mewn ffurf teitbiau ; ac ym mhlith ereill, teithiau trwy Gymru,

y rbai ydynt annbraetbol wertbfawr, o blegid ei sylw o bob hynaf-

iaeth. Daetb ei boll waitb i gryn un ar bymtbeg ar bugain o

gyfrolau. Cydnabuwyd ei wertb gan Brifysgol Bbydychain,
trwy ei raddio yn LL.D. Bu farw Ehagfyr 16, 1798, yn 72 oed.f

25. ' Galarnad Ann Pugh, o Blwyf Llangammarch, ar ol ei Mab
Ehys Pugh, Yr bwn a ymadawodd d'r Byd yn 22 Oed, yn Nechreu

y Plwyddyn 1778. Ac a roddodd yn ei Ewyllys diweddaf ugain

Punt at Gapel Cefen Gorwydd. Gan W. Williams.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans, 1778.*

26. [' Hyfforddwr Cyfarwydd i'r Nefoedd. Gan J. Alleine.

Mwythig, 1778, 12plyg.]

The Literary Life oftht late Themas Pennant^ Esq., p. 26.

t lAtera/ni lAfe, &c. ; History of Whitfard and Llanasa ; Parry's Cambrian
Plutarch, p.' 357.
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1779.

1

.

* Hanes Troedigaeth rhyfedd a hynod y Parchedig Thomas

Goodwin, D.D. A ddyijwyd i fyny yng Ngliambridge, a weinidog-

aothodd yn llwyddiaunus yno a Llooodd eraill, aeth drosodd i

Holnnd, a fu yn Fuj^ail ar Gynnulloidfa Saesonog yiio, a ddychwel-

odd i I^oj?r, ao a fu yn un o Aelodau'r Gymmanfa barchodig yn

Westminstor, lie cyfansoddwyd Catecisrn y Gymmanfa, ac a 'sgrif-

ennodd amrywiol o Lyfrau bywiol ao ardderchog mown Difinydd-

iaeth. Llo dan<j^osir pa mor boiled y gall Serchiadau Natur, Ar-

gyhooddiadau cytfrodin, Cydwybod naturiol, a Clirofydd hunaa-

gyfiawn fynod, heb wir Has, Adnabyddiaeth o Dduw, nac un
E^wyddor union o Sanctoiddrwydd. Yngliyd a Hymnau ar Fesurau

nowyddion. Gau W . Williams.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans. Lie gellir cael argraphu
pob math o Lyfrau, ar Bapur da, a Llythyren newydd, am Bris

rhesymol, 1779.'

Y raao yn ei ddiwedd hysbysiad helaeth am y * Pantheologia,*

oedd wedi oi g^'hoeddi er ys 1 7 o flynyddoedd yn. ol,* a rliesymau

drosto, yn erbyn gwrthddadlouon rhywrai.

2. ^ 'Pregeth ar Salm cxix. 165. Gan Thos. Jones, Ficar

Pennant.

Aberhonddu.'

3. ^ * Llyfr Gweddi Gyfiredin.

Caergrawnt.' 12plyg.

Cyhoeddwyd y * Llylr Gweddi ' uchod ar draul y Gymdeithas er

Lledaenu Gwybodaoth Gristionogol, a gwerthid ef am 10«. lOc.

4. * Welch Piety : or a Further Account of the Circulating Welch

Charity Schools from Michaelmas 1778 to Michaelmas 1779.'

Phoddodd Mrs. Bovan banner cant o'r uchod i Lyfrfa y Gym-
deithas er Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol.

5. * Llun Agrippa. Y Cristion o fewn ychydig wedi ei Ddadgudd-

io : Neu*r Gau Broffeswr wedi ei Chwilio a'i Holi, yn cael ei Fwrw
yraaith. Gan Mathew ifoad. Yr ail Argraphiad,f Gwedi ei

Gymmharu i'r Saesonaog, a'i ddiwygioo amrywiol oFeiau, agoedd

yn yr Argraphiad cyntaf.

Trefecca; Arg^aphwyd yn y flwyddyn 1779. Pria 9 ceiniog/

• Gwelrhif 2, d.f. 1762.

t Gwel rhif 16, d.f. 1770.

67
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6. ^Ychydig o Eiriau o Hymnau Newydd, o waith. Thomas
Dafydd, ar ddymuniad rhai o'i Ffryns Cristionogol, a gafodd

lawer o fudd wrth. eu canu, Ynghyd a Marwnad Elizabeth Jones,

o Dref Llantrisaint, ar ddymuniad pobl leuaingc na's cawsant yr

argraffiad cyntaf.'

7. * Blodeu-gerdd Cymry. Sef Casgliad o Caniadaii Cymreig,

gan amryw Awdwyr o'r Oes ddiwaethaf. Yr hwn a g3rtinwys

draethiadau Buwiol, a Diddanol
; y rhai ni fuant yn gyhoeddedig

mewn Argraph o'r blaen. Gynnulliad David Jones o Drefriw.

Argraphwyd yn y Mwythig, ac ar werth yno gan Stafford Prys,

gwerthwr llyfrai.

Bydded hyspys i'r Cymru, fod Llyfr Dewisol Ganiadau yr Oes
Hon 3^n yr argraphwasg, ac a fydd yn barod ynghylch Gwyl
Mihangel 1779. Pris 3s.'

Y mae hwn yn llyfr trwchus o xxviii a 544= oil yn 573 o dudal-

enau 12plyg. [Nid oes dyddiad wrtho, ond yr hyn a awgrymir
uchod.]

8. * Deonglydd y Ser.'

9. * Dewisol Ganiadau yr Oes Hon. waith llawer o Feirdd

Cymru. A gasglwyd ac a gyfansoddwyd gan Hugh Jones,

Llangwm.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys yn y flwyddyn
1779.'

Ymddengys fod hwn yn ail neu yn drydydd o'r tri argraffiad a gy-
hoeddwyd o hono.*

10. * A Geographical, Historical, and Eeligious Account of the

Parish of Aberystruth : in the County of Monmouth. To which are

added, Memoirs of several Persons of Note, who lived in the said

Parish. By Edmund Jones.

Trevecka: Printed in the Year 1779.'

11. * Seren Tan Gwmwl.

Llundain. 1779.'

Awdwr y llyfr ydoedd

JoiTNT Jones, brodor o Lan y Gors, ym mhlwyf Coryg y Drudion,
yn sir Ddinbych ; ac o blegid hyny a adnabyddid yn well wrth yr
enw * Sion o Lan y Gors ' Bu iiyiiyddoodd yn cadw tafarn, a elwid
KingU Hand, yn Ileol Ludgato, Llundain. Yr oedd ganddo ddoiiiau

anghyffredin i gyfansoddi barddouiaoth ddigrifol, fel y prawf
* Gwel rhif 1, d.f. 1750. [Ymddangosodd argraffiad o'r gwaith yn Nlirc-

ffynnon yn 1823, yr hwn a elwir Y Trydydd Argraffiad.']
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ei gorddi, *Dic Sion Dafydd,' * Oflfeiriad Abortoili,' 'Bess yn
Toyrnasu,' * SeBsiwn yng Nj^hyniru,' &c. Pleidio y Chwyldruad yn
Fliainc y mao y llyl'r ucliod. Y umo yn cyuuwys y sylwadau Uymaf
ar froninoodd a allai iaitli oi roddi.; or y rhaid cyfadduf fod arn-

gylchiadau yr amser yn gwneyd peth yn j^ahldrailli y pryd hyny,
iia chyfVilusid folly ar anis»»rau, a than anijj^ylchiadau oreill.

Gwnaf^th y llyfr j^ryn jj^ynliwrf yn y wlad y pryd hyny ; ae yH«:^rifen-

wyd atobiad iddo. Mr. Jones oedd yr ysgrifenydd mwyat" llafurus

a fu ynj? u^wasanaotli Cymdoitlias y Cynireif^yddion. Bu farw
Mai 21, 1821, yn 52 oed ; a chladdwyd ef'yn Eglwys St. George,

ger St. Paul, Llundain.

12. 'Hanes Troodigaoth un o'r Indiaid digred i'r grefydd Grist-

ionogol. Mewn Llythyr at Ffrynd.

Aberhonddu, argraphwj^d ac ar worth gan E. Evans. 1779.

[Pris dwy geiniog].'

Y mae yn dra thebygol mai un o lyfrynau * Bardd Pant y Celyn

'

yw hwn.

13. * Coppi o Lythyr, yr hwn a gafwyd tan Garreg. Y podwer-
ydd argraffiad.

Trefriw. 1779.'

Y mae yr hysbysiad canlj-nol ar ddalon ddiweddaf y llyfryn

uchod :

—

'Bydded hyspys fod Jolin Williams, Dysp^awdwr Miwsic, o
Fodedoyrn, yn bwriadu, trwy help ei gydwladwyr a phawb o'i

ewyllyswyr da, gael Uyfr i'r print, a elwir (Corddoriaeth Seion) yn
dair rhan,

1. Yn Egoryd ar (Gamut) sefClorian Peroriaeth, ac eglurhad
helaeth ar bob gradd o'r T(inau amser cyffredin ac amser trefflyc.

2. Y Peroriaetheu ac adnodau o'r Salmau, ynghyd a fo*n

berthynasol i bob un.

3. IIjTnnau ae Anthem ar amryw aohosion, jrnghyd a Geirlyfryn
egoryd ar y geiriau oaledion mewn Miwsic ; a'r llyfr a ddaw allaa

gan gynted ac y ceffir digon o gynnorthwj-wyr. Ai bris a fydd
28. 6c. mewn papur glas.'

Ni wyddys a gafwyd y gefnogaeth angenrheidiol i'w gyhoeddi.
Nid ydys wedi ei woled erioed.

14. 'Marwnad Elizabeth Jonos o Lantrisant, yn sir Forganwg.
Gan Dafydd Williams.

Aberhonddu, argraphwyd gan E. Evans.*

Pregethwyd 3m ei ehladdedigaeth gan yr ofengylaidd Barch. D.
Jones, Llanganna. Yr oedd hwn yn drydydd argralliad.
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15. * Testament Newydd ein Harglwydd a'n lacliawdwr lesu

Grist, &c.

Argraffwyd yn y Flwyddyn ein Harglwydd. m,dcc,lxxix.*

Testament bychan tew ydoedd bwn, a'r llinellau yn croesi y
ddalen, ac nid yn golofnau. Nid oes enw argraffydd, am mai cy-

hoeddiad dirgelaidd ydoedd, gan rai o argratfwyr y Mwj^tliig,

tybygid, heb yn wybod i argraflPwyr y Brenin na'r Prifysgolion, gan y
rh.ai yr oedd trwydded i argraffu yr Ysgrythyrau heb esboniad na
deongliad. Ond yr oedd parotoad yn cael ei wneyd, yr oedd y
Gymdeitlias er Lledaenu Q-wybodaeth Gristionogol yn casglu cyfran-

iadau er ys blynyddoedd bellach, tuag at gyhoeddi argraffiad o' r

Testament a'r Beibl yn Gymraeg, a cbeir y cyfrif canlynol :

—

Derbyniwyd tuag at y Beibl Gymraeg,
a'r arian am Lyfran.

OEbriU 1771 iEbriU 1772...

1773 1774... :

1775 1776...

1777 1778...

1778 1779...

1779 1780...

Yn y cyfraniadan nchod ceir enw y Dr. Shipley am Bp. 6s. am ddwy
flynedd

; y Dr. Lloyd, deon Bangor, am gini y flwyddyn dros bnm
mlynedd ; Mrs. Hughes, Bryn y Pys, sir Fflint, am Sp. 3s.

; y Parch.

Mr. Wilhams, ficer Llanegwad, sir Graerfyrddin, am 4p. 4§. am ddwy
flynedd ; Mr. W. Wilhams, Caernarfon, am 3p. 3s. am ddwy flynedd

;

esgob Bangor am 2p. 2s.
; y Parch, W. Thomas, canghellwr Llandaf,

am Ip. Is. ; John Elhs, Ysw., Eyton, sir Ddinbych, am 1^;. Is.
; y Parch.

S. Strong, person Marchwiad, sir Ddinbych, am Ip. Is. ; Mr. Lloyd,

ger Gwrecsam, am Ip. Is. ; hefyd ceir enw nn Mrs. Sidney, wedi
rhoi 5p. tnag at lyfrau crefyddol a thraethodan i'w hanfon i Gymm.

16. * Byrr Hanes o'r pethan mwyaf hynod ym mywyd James

Albert Ukawsaw Groniasaw, Tywysog o Afirica : Eel yr adrodd^^'yd

ganddo ef ei hnn.

Aberhonddn, argraphwyd dros y Parch. Mr. W. Wilhams, gan E.

Evans. 1779.'

Y mae y * Rhagymadrodd at y DarUenydd ' gan W. Shirley ; ac

yn gyssylltedig ag ef, rhoddodd Mr. Wilhams yr hysbysiad canlyn-

ol:—
' Bydded hy'spys i'r Cyffredin, fod llyfr yn dyfod allan cyn pen

Amser hir, os yr Arglwydd a ganiatta, o waith cyficithj-dd y llyfr

hwn : ag elwir Gloria Scnptiirarum, neu Ogoniant yr Ysgrythyr Inn.'

Yna rhydd ei gynnwysiad, ac ychwanega, ' Er mwyn cael })rawf o

yspryd y llyfr, mi roddais rai gwersi o'i ddcchreuad cf yma, hyd i

bedair tu dalen.* Nid ydys wedi dygwydd cael gafael arno, na
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chlpved ychwanep yn ei pylch, os cafodd ei gyboeddi ; ac yr ydys yn
Heel beiulerfyiiol na chafodd, ac iddo ei gorfibri yu yr ail argrafl&ad

o'r * Golwg ar Deyrnas Crist.' Y mao yr esiauipl a roes o hono yn
ei brofi yn gystal a dim arall o*i eiddo.

17. * Llythyr y Gyranmnfa, &c. Mehefin 1779, yn y Glyn-Caerog,

yn sir L)dinbycb
;
yn arddel Fl'ydd o flaen Bedydd.'

18. * Addewidion Duw yn sylfaen Ffydd ac yn achos rhyfeddod a

mawl y saint. Pregeth ger bron Henuriaid, Gweinidogion, ac eraill

oedd Genhadon oddiwrtb amrpv Eglwysi y Bedyddwyr jmg

Nghymru, wedi cyfarfod mevvn Cymmanfa yng Nglyn-Ceiriog, yn

Sii' Diubych ar y 9fed o Fehefiu 1 779. A bregethwyd yno yn Saisnaeg

Gan Mr. Samnel Medley : Wedi ei throi i'r Gyniraeg, a'i Hargraphu,

er lies cyfiredin i'r Cymry, ar Ddymyniad rhai a'i clywsant.

Caerfyrddiu ; Argrapliwyd gan loan Ross, yn Heol-yPrior, ger-

llaw'r Eglwys. mdcc,lxxix.'

Wrth roddi banes y Gymmanfa bon o eiddo y Bedyddwyr yn y
GoL^ledd, dywed Mr. J. Tliomas, ' Pregetbodd y bravvd Jolin Williams,

Gweinidog Llangloffan, oddiwrtb loan i. 1—3. a'r brawd Samuel
JMedley, o Liverpool, yn Saesoneg, oddiwi'tli Zecli. ix. 16, 17, a ail-

ddywedwyd 3m Gymraeg, gan y brawd T. Pbilips.'* T. Pbilips

oedd weinidog y BedyddwjT yng Ngbaerlleon ar Wysg, yn sir

Fyuwy. Mao yn debyg mai efe a'i cytieitbodd i'r wasg befyd.

19. 'Ycbydig o Hymnan: O Waitb Jolin "Williams, o Sir

Frecbeiniog.

Argraphwyd yn Aberlionddn gan E. Evans. 1779.'

20. * Dedwydd Tmadawiad y Duwiol : Neu Farwnad Elizabeth

Jones, o Drcf Llantrisant, yn Sir Forganwg. Yr bon a ymadawodd

o'r Byd bwn, i Fyd yr Ysprydoedd EbriU 18, 1779, &c.

Argrapliwyd dros Thomas Dafydd, gan E. EN-ans, yn Abcr-

houddu.'t

21. * Y Catecism ; Hynny yw, Athra%viaeth i'w dysgu gan bob nn,

cyn ei ddwyn i'w Gonffirmio gan yr Esgob. Gyda ag Ysgrytbyrol

Testynau perth^-nasol.

Argraphwyd pi Llundain yn y FhN-yddyn MDCCLXXix.'J

22. % 'Gweddiau Boreuol a Phrjdnhawnol o'r Litani.'§

* HUtory of the Welsh AMociatioM, p. 68.

t Pj-ma yr argialTiad cvntaf y cyfeirir ato j-u rhif 6 uchod, yr hya a ddeng}'8

y dylasai liwiiw fod ar ol bwu, ur, cf allai, yn yr un tlwyddjii.

t (iwelrhif U, d.f. 1775.

§ I'^ri/Mr. B. Danes, Ysgolfeifltr.
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23. t * Can Dduwiol, Ar DduU Yrnddiddan, Rhwng Proffeswr

Hunan Gyfiawn a'i Gydwybod, Wedi cael ei argyhoeddi. Gan
Dafydd Jones, gynt o Gayo.

Caerfyrddin, argraphwyd gan John Daniel yn Heol y Brenin/

24. * Bywyd Duw yn Enaid Dyn : nen, Natnr a Rliagoroldeb y
Grefydd Grist'nogol. Ynghyd a'r Modd i gyrraedd y Gwynfyd ag y
mae hi yn ei Gynnyg. Yn Saesonaeg gan Henry Scongal, A.M.

Ac wedi ei droi i'r Gymraeg gan D.D.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross yn Heol-y-Prior, gerllaw'r

Eglwys. M,DCC,LXXix.' [12plyg : 120 tudalen.]

Henry Scougal oedd ail fab Patrick Scongal, esgob Aberdeen.
Ganwyd ef ym Mehefin, 1650. Yn fuan wedi gorphen ei amser yn
y brifysgol, dewiswyd ef yn broffeswr dnwinyddiaeth yng Ngholeg

y Brenin, Aberdeen. Wedi Uanw y swydd hono yn anrhydeddns am
dair blynedd, cymmerwyd ef yn glaf gan y darfodedigaeth, yr hwn
hefyd a roddodd derfyn ar ei fywyd gwerthfawr, Mehefin 18, 1678,
ychydig ddyddiau cyn cyrhaedd 28 mlwydd oed. Heb law y
traethawd nchod, cyhoeddwyd naw o'i bregethan o'i lawysgrifau

wedi ei farwolaeth.*

[Y *D. D.' a droes y Uyfr i'r Gymraeg, ydoedd yr hyglod Dafydd Dafis,
Castell Hyvvel, Ceredigion, awdwr ' Telyn Dewi, ' yr hwn a anwyd yn y Goet-
tref Isaf, plwyf Llangybi, ger Llanbedr, Ceredigion, yn y fl. 1745, ac a fu farw
Gorph. 3, 1827, wedi cyrhaedd henaint teg. Dywedir yn y Dictionary of
Eminent Welshmen, mai o gylch y 11. 1743 y ganwyd ef, ac mai o gylch y fl.

182G y bu efe farw ; ond cymmerwyd y dyddiadau uchod allan o'i 'Gofiant*

gan ei olynydd yn y weinidogaeth, yng Nghiliau, y Parch. Thomas Grifiiths

(Tau Giniel), yr hwn a ymddangosodd o wasg Caerfyrddin me\v'A llyfryn 12plyg
yn 1828 ; ac nid oes un sail i ammheu eii cywirdeb. Yr oedd y cofiaunwr a'r

cofiannedig yn ddigon adnabyddus a'u gilydd.]

25. ' Tour in Wales mdcclxxiii.

Dublin, Printed for Messrs. Steater, &c. m,dcc,lxxix.*

26. * Dwy o Gerddi Newyddion.

Trefriw, Argraphwyd gan Dafydd Jones. 1779.*

Gwaith ' Elis y Cowper ' ydynt.

27. * Joy in the Tents of Zion : Or A Eew Gospel Hymns, Taken

cut of Several Texts of the Sacred Scriptures. Desined to Comfort

the Weak-hearted on his Journey towards the New Jerusalem, tho

true Refage of the Redeemed ones, &c. By David Williams, late

of Landeilo-Bridge-End, in Glamorganshii-e.

.Brecknock, Printed and Sold by E. Evans, 1779.*

Cyfieithiad yw yr uchod o waitli Cymmcg yr awdwr.f

Lliithyr y Parch. T. Reea.

t Gwel rhif 30, d.f. 1777.
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1780.

1. *Y podwerydd Llytlijr, Oddiwrth eich Cyfaill a*ch Carwp

(Pechadurus) Hydd yii yiiulrybaeddu y'ng^wynau a'i Clnvantau, fel y
gwaethaf o honoch. Yr ymadrodd a gymmerais allau o'r Ddeuddeg-

fed Bennod o Lyfr y Pregethwr, (o'r eiddo Solomon) ar Bedwerydd

adnod ar ddeg, <fcc. O waith Ellis Roberts, Cowper. YrAilAr-
graphiad.

Trefriw, Argrapliwyd gan Dafydd Jones, 1780.' 16 tndalon

12plyg.

2. t *Llyfr Ghveddi Gyffredin.

Argrapliwyd yn Llnndain, gan C. Eyro, a W. Stratham.'*

Prynodd C. Eyre y 30 mlynedd o freintlythyr Newcomo a Hills, fel

argraft\vyr y brenin, am 10,000/9., a chymmerodd W. Stratham yu
gydi'anog, wedi hyny ei fab Andrew ; a bu hwnw fkrw yn werth
miliwn o bunau, gan adael y fasnach i Spottiswood, &c.

3. ^ ' Dadl dros ddarllen yr Ysgrythyrau mewn cynnnlleidfaoedd

crefyddol. Gran y Parch. W. Richard o Lynn.*

Tracthodyn gwerthfawr ydyw, o tna 12 tndalen. Argraffwyd ef

yn Seisonaeg hefyd. Yr awdwr,

William Richards, LL.D., ydoedd fab i Henry Richards, amaeth-
•wr cyfritbl, ac a anwyd ym mhhvyf Penrhydd, ger Hwlflbrdd, yn sir

Beiifro, yn 17-49. Ni chafodd end mi fiwyddyn o ysgol, er hyny,
daeth i allu darllen ei Feibl yn y ddwy iaitli, a gwneyd ei hun yn
gydnabyddus a'r awdui'oii Seisoneg goreu, erbyn iddo ddyfod i'w oed.

Yn 1773, pan yn 2-4 oed, efe a aeth i Athi*ofa y Bedyddwyr ym
Mristol, lie y bu ddwy flynedd, ac y daeth yn gjTUiorthwywr y Dr.

John Ash, gv\Tinidog cynnulleidfa o Fedyddwyr yn Pershor, sir

Caerwrangon. Yn 1776, derbyniodd wahoddiad oddi wrth gyunuU-
eidfa o Fedyddwyr yn Lynn, sir Norffolc, a'r lie y sefydlodd. Heb
law lluaws o lyfrynau dadleuol yn yr iaitli Gyraraeg, o'r hon yr ocdd
yn ueillduol holT, a selog drosti, a thros ei wlad a'i genedl. Efe a gy-
lioeddodd Eirlyfrau Cymraeg a Seisonaeg, a SeLsonaeg a Chymraeg,t

y rhai a welir nior fynyeh am iselbris ar hyd y wlad, yn nwylaw y
werin. Cyhoeddodd yn Seisonaeg amrywiol weithiau, megya
* History of Lynn,' yn ddwy gyfrol Hplyg; ' A Review of the Memoirs
of the House of Cromwell;' a ' Welsh Nonconformist ^Memorial,'

a

gyhoeddwyd wedi ei ftu'wolaeth giUi y Dr. John Evans. Anrhegwyd

* [Strahatiy y mae yn debygol, a ddylai y cyfenw hxnx fod.]

f [Ni chyhocnldodd y Dr. Richartls un Cleiriadur Cvmm^ff a Seuoncff.

Tebyuol iddo/MJn'rtt/M g^-neiithur hyny, oiul ni .
'

'
"

'
'

i amcan. Yr
uni<' Eiria<hir a ^yluHiiUlwyd g;in»ltUi y\v yr un > "j, yrhwn a
ymdilangosmhl yn y rt. 1708. (IweltT rhif 3, dan . .. .u.no. Tebygol
I'r awdwr gael ei arwaiu i'r amryfusf^lcl hwu gau Williams s EminaU. WeUhintn^
yr hwn, yn hyn o beth, sydd anghywir.J
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ef a'r radd o LL.D. gan Goleg y Bedyddwyr yn Ynys Rhod,
America, i'r lion y cynunynroddodd ei lyfrfa ragorol. Bu faxw Medi
13, 1818, yn 69 oed.*

4. * Hanes y Byd a'r Amseroedd. Er hyfforddiad rhai o'r Cymru.

waith S. T.

Argraphwyd yn y Mwythig gan Stafford Prys, yn y flwyddyn
17o0.

Ymddengys fod liwn yn bedwerydd argraffiad.f

5. ' Rhai diwygiadau ar, ac ycliydig ychwanegiadan at Hanes y
Bedyddwyr.

Argraphwyd yn Nghaerfyrddin, 1780.'

Demyn gwertkfawr yw liwn, ac fel y dywedwyd,J nid yw yn
ddiogel dilyn ' Hanes y Bedyddwyr,' gan y Parch. J. Thomas, heb
fod y 'Diwygiadau a'r Ychwanegiadan' hyn wrth law. Y mae
weithiau i'w gael yn gydrwymedig a'r ' Hanes,' os amgen, y mae yn
anhawdd cael gafael arno.

6. 'Amddiffyniad o'r Eglwys Gristionogol yn Bedyddio Plant

Bychain. Ynghyd ag amlygiad a'u Hawl hwynt i Gyfammod a

Duw. Ac i Fedydd.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross, yn Heol y Prior, ger
llaw'r Eglwys. m.dcc.lxxx.'

Awdwr y llyfryn nchod ydoedd y Parch. Howell Howell, ficar

Llanboidy, sir Gaerfyrddin. Bu ddeugain mlynedd yn Hear y plwyf
hwnw, a bu farw Mawrth 26, 1793, yn 86 oed.§

Mae yn debyg i'r nchod ddyfod allan yn nechreu y flwyddyn hon ;

canys cyn ei diwedd, daeth allan y canlynol, mewn atebiad :

—

7. * Antigraphon neu Wrthgraphiad Sion yn achos y camachwyn-

iad a gafodd yn ddiweddar gan awdwr mewn llyfr a elwir, Amddi-

ffyniad o'r Eglwys Gristionogol yn bedyddio plant bychain. Gan
D. Saunders, Aberduar.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol y Prior, gerllawV
Eglwys, tros Dafydd WilUam, Ffrynd a Chyfaill y Gwirionedd
(Pris Tair Ceiniog;.*

Dafydd Saunders ydoedd fab i Evan Saunders, o Aberdnar, sir

Gaerfyrddin; ac ewytlir i'r diwedd ir Dafydd Saunders, Merthyr
Tydfil. Dechreuodd bregethu yn 1764 Ordeiniwyd ef yn Aber-

* Memoir of Dr. Richards, by Evans.

t Gwel d.f. 1, 1721 ; rbif 1, d.f. 1724 ; rhif 1, d.f. 1728; a hwn yma.

t Gwel rhif 9, d.f. 1778.

§ Ei Feddargraff ym Myuwcut Llanboidy.
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duar, yn 1771. Ym mhen amser gadawodd y Bedyddwyr Neillduol,

ac ymunodd a'r Bedyddwyr CyflredinoL Bu farw Ebrill 26, 1812,

yn 81 oed.*

8. * Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y flwyddyn 1780.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Boss, yn Heol-y-Prior.'

9. % * Dwy o Gerddi newyddion. Cerdd i. ar Hir oes i Fair. Yn
goKod allun yn ol gair Duw, y Poenau sy' wedi eu darpar i'r Annuw-
ioliou dieditbii'iol yu Uffurn. Ccrdd ii. Ar doriad y Dydd. Yn
dangos fel y mae Gofid yn canlyn pob Dyn o'i Euedigaeth hyd

Aiigau ; ac fel y mae Dyn yn cwynfan rbagddo.

Argraphwyd yn Abcrlionddu, gan E. Evans.'

Gwaitb Ellis Roberts, y Cowperf ydynt, a dyma yr nnig reswm
dros en cyflen yma.

10. •[[
* A Relation of Apparitions of Spirits in Wales.*

11. % 'Marwnad Mrs. Grace Price. Gan W. Williams.*

J

12. * A Collection of Valuable Tracts, (viz.) j. Archbishop Usher*8

Charge to his Clergy, at the Ordination, ii. ArchbLshop Hort's

Insti-uctions to the Clergy of the Diocese of Tuam, abridged, ni.

The Importance of the Ministerial Character: Written in Blank

Verse, by a Clergyman in Virginia, iv. A Vindication of the Free-

dom of Pastoral Advice : By the Rev. John Smith, A.B. Rector of

Nantwich, Cheshire, v. The Life of the Right Reverend Father in

God, William Cowper : Formerly Lord Bishop of Galloway. Written

by himself, vi. The Life of Doctor William Beveridge : Late Lord

Bishop of St. Asaph, vii. A Sunmiary of the Life and Character of

the Rev. Mr. Griffith Jones : Late Rector of LIanddoN\Tor, in Car-

marthenshire : The first Projector and Conductor of tho circulating

Charity-Schools, throughout the PrincipaHty of Wales.

Printed 1780.*

• Hatuis y BedyddiPjfT im v Dfheubarth, gan D. Jones, t. 130, 327, 329, 5S2.
YsgrifeiKKlil hefytl, a ' ' ' luUl • Ntxlau ar y Llyfryn a elwir Traethawd
Bvr ar Umleb a Phtn vr Uu Duw y Tad, ac Israddoliad ac Vmddi-
].:..,.! ..; Kah v( I.

':'•• >' \v..,,.i,, ,,. iiwn a ->-"'
I i'r

I lu Will. M -Idiu,' li»l( ;.Kld

ii'
,

:yna<l «» ' ! i Deynias < mae
hclyd ar gacl ' ^ n.l, yu cymiwyaCJritliltaiiau Ihraeth-
Ion ar ei Yuia. i;u-—a'i syminudi.ul i Sion, Mcrthyr
Tydfil,' 1S15. ilri^il •.Marunal cr »_ .ttadwriaeth am y Parch. ZechariAh
Thomas, Gweinidog yr Efuugjl yn Abcrduar.'

t Gwclrhif 10, d.f. 1774.

J Ysgri/Mi. B. Daries, Ysgolfeistr.
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^
Llyfryn tenen o 42 tndalen 8plyg ydyw. Ymddengys iddo gael

ei gyhoeddi gan rai o'r offeiriaid Methodistaidd yn yr oes hono yng^
Nghymru ; ond yn ddi enw awdwr, cyhoeddydd, nac argraffydd.

13. 'Difyrvvcli diniwed I blant iV hystyried, IV cannn ar gynnydd
Mewn deall a Q-. Sef deunaw o Ganiadau Ar amryw destynau. Gan
Sion Llewelyn, o Goed-y-Cymmer, yn y Faenor, sir Frycheiniog.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Ross, 1780. [Pris Chwe-
cheiniog.]

*

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.*

[Os yr un yw y gwaith hwn a rliif 8, d.f. 1772, a bod hvmwyn ail argraffiad^
fel y mae yn cael ei alw, rhaid bod hwn yma yn drydydd argraffiad.]

14. [* British Topography : or An Historical Account of what has

"been done for illustrating the Topographical Antiquities of Great

Britain and Ireland.'

London, 1780, 2 vols. 4to.]

15. [Llewelyn and his Bards. By John Walters, B.A. Scholar

of Jesus College, Oxford. 1780.' 8vo.

John Walters, B.C., ydoedd fab i'r Parchedig John "Walters, A.C., Person
Llandocheu, Morganwg, awdwr y Geirlyfr Seisoneg a Chymraeg (rhif 13, d.f.

1794). Cafodd ei ddysg yng Ngholeg lesu, Rhydychain, o'r hon gymdeithas y
dewiswyd ef yn gymmrawd ; a chyfrifid ef yn ysgolhaig rhagorol. Bu yn
fyntaf yn athraw Ysgol Pont y Fon, Morganwg, ac yn 1784 penodwyd ef yn
rif athraw Ysgol Rhuthyn. Heb law y gwaith hwn, a ddaeth allan pan oedd

ef o ddeutu 21 oed, eyhoeddodd Lythyrau at y Dr. Priestley
;
ysgrifenodd y

Ehagymadrodd i'r * Relics of the Welsh Bards ' gan Edward Jones ; ac adgy-
hoeddodd y ' Toxiphilus ' o waith Roger Ascham. Bu farw Meh. 28, 1789,
pan nad oedd ond deg ar hugain oed, a chladdwyd ef yn y Fynechdjd, ger
Ilaw Rhuthyn, lie yr oedd yn beriglor y plwyf ; ac ar ei goflech y mae beddlith.

Lladin o waith ei dad.f Merch iddo ef ydoedd Hannah Walters, yr hon a gy-
hoeddodd y trydydd argraffiad o Eirlyfr ei thaid, yn Ninbych yn 1828,i gan ei

gyflwyno i'r Milwriad W. Lewis Hughes, wedi hyny Arglwydd Dinorbsn, yn
nheulu yr hwn yr ydoedd hi yn ddysgotlres.]

16. ['Berr Hanes o'r pethau mwyaf hynod ym mywyd Jamea

Albert Ukawsaw Groniasaw, Tywysog o Affrica ; Fel yr adroddwyd

ganddo ef ei bun. Yr ail argraphiad.

Aberhonddu, Argraphwyd dros y Parch. 'Mr. "W. WiUiams, gan E.
Evans, 1780.]§ [12plyg.]

1781.

1. * History o Rybydd i Bechaduriaid i cdifarhau, neu ddisgrifiad

• Gwel rhif 8, d.f. 1772. Cyhoeddwyd argraffiad arall yn Abertawy yn
1814, o dan olygiad 'Tomas William.s, wyr i'r Awdwr.'

+ WilUanis, Eminent MV/i(Amr/i; Noweome, Memoirs of the Goodmans.

X [AdargrafFwyd ef dan olygiad Gwalltcr Mechaiu.]

§ Llythyr Mr. R. Williams.
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rhyfeddol fel y cafNvyd dau hennriaid ynphoed Ressington, yn agos i

Doncaiiter, yu sii* Gacr Efrog. O gyfieitliiad Thomas Morris o'r

Ysbytty.

Trefriw.'

2. 'Galwad gsin wyr E<^hvysi<^ at bawb ffyddlon, i gydsynio mewn
Oweddi, yu euwedig tra parhao'r rhyfel presennol. Gau P.

Williams. Yr ail argraphiad.*

Caerf^-rddin, Argraphwyd gan Jolm Ross, 1781.*

3. ^ ' Dadl dros Grefydd bur a Dihalog, &c., gan gyfaill : mewn
Uythyr at y cyfuill hwuw. A gylioeddwyd gyiitaf yn Saesonaeg, yn

y fl. 1741. A gyfieithwyd i'r Gymraeg o'r 3ydd lyfr, o waith Mr.

John Glass.

Argraff>vyd yn Abertawy, gan D. Evans.*

4. * Agoriad i Athrawiaeth y Ddau Gyfammod : Dan yr Enwau
Deddf a Gras. Yn dangos Natur pob nn o honynt, pa beth ydynt

fel ag y maent yn y ddau Gyfammod : hefyd, Pwy, a pha beth pv,

Cyflyi*au y rhai sydd dan bob un o honynt. Ym mha nn er cyn-

northwyo Dyall y Darllenydd, y mae amryw Holiadan yn cael eu

hatteb, mewn perthynas i'r Ddeddf a Gras, tra hawdd en darllain, ao

mor anhawdd eu dyall, gan Feibion Doethineb, Plant yr Ail Gyfammod.

Gan John Banyan, Awdwr Taith y Pereriu. Yr ail argraphiad,t

wedi ei ddiwygio a'i welUiau.

Trefecca, Argraphwyd dros y Cyhoeddwr, m,dcc,LXXXI. (Pria

Swllt).'

Y cyhocddwT o'r arfT^affiad Invn ydoedd John Richard, o Fryniog,

ger Llanrwst,;J; a'r Invn a ddywed mewn hy.sbysiad yn niwedd hwn,
ei ftxl yn bwriadu cyhoeddi, mor fuan ag y caffai til o ragilahvyr,

y * Mer Difinyddiaeth lachus,' a'r hyn hefyd, fel y g^velir, a wnaetli

y flwyddyu nesaf.

5. * Y Beibl Sanctaidd, gyda Sylwadan ar bob Pennod. Gan y
Parch. Peter Williams, &c.

Caerfyrddin, Argraffwyd.'

Dyma yr ail argraffiad.§ Yr oedd yn cynnwys Salman C&n
Watts,

II
ac amseriad eu hargrafliad y flwyddyn flaenorol, sef 1780.

• Nid ydys wedi gweled v cjiitaf.

t Gwel rhif 1(», il.f. 1707.

t CJwel rhif 3, d.f. 1782.

§ ftwel rhif 1, d.f. 1770.

II
[Ai nid Salmau Edmumt Frys sydd yn yr argraffiad hwn, fel yn yr argralT-

iadau diweddarach?]
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6. ^ *Y Catecism Byrraf, a gyflwynwyd gan Gymmanfa o Ddnw-
inyddion "Westminster i'r ddau dj o Barliament.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar wertli gan J. Koss. Pris dwy
geiniog, neu 12s. a 6d. y c'

Yr oedd hwn yn ail argraffiad, o leiaf.*

7. 'Halsing, neu Gan newydd ar Ddydd Natolic. Gan John
Williams, o St. Athan, ym Morganwg.

Pontfaen: Argraffwyd gan R. Thomas. 1781.'

[Halsing sydd air arferedig yn y Deheudir yn gyfystyr 5, charol (iN'adohg)
yng Ngwynedd. Byddai canu hals'mgau yn beth cylt'redin iawn yn y parth
hwnw o'r Dywysogaeth yn ystod y ganrif ddiweddaf . Llygriad yw halsing o
alsain, yr hyn yw ei ffurf yng ngwaith em hysgrifenwyr henaidd ; megys

* Canu alsain mewn drain draw.'

WiLiAM Egwad, i'r Eos.

* Yr Eos gynt a ymfalchiwys yn ddirfawr herwydd ei pherlais, a phob edn a'i

gwenieithai, ac a'i galwai "Eleny Glasgoed" a " Duwies y Dail," ac a roddynt
iddi lawer iawn o druth-barch ; a'r fwyalchen a ddaeth i'w charu, ac ef a eirlun-

iwys ei serch iddi mewn alseiniau a charolau melusgainc'

—

YsgriJii^rauIolo,115.}

8. * Marwnad, ar farwolaeth Mrs. Grace Price, anwyl wraig y
Capten Price, o Waterford,t yn sir Forganwg : yr hon a ymadawodd
a'r byd, yr 16eg o Dachwedd, 1780, yn y 37 flwydd o'i hoed. Wedi
bod yn briod a Mr. Price 12 mlynedd. &c., &c. Yr ail argi'affiad. J

Aberhonddn, Argraffwyd dros yr awdwr gan E. Evans, 1781.*

9. ' Cyssnron D^vyfol ; neu Addewidion Gwerthfawr ; er Annog-

aeth i Gredinwyr; gyda Gair o Gynghor. Wedi ei gyfieithu o'r

Saesonaeg, er budd i'r Cymru.

M^vythig : Argraphwyd gan T. Wood, He geUir cael argraplm pob
math o lyfrau Cymraeg, wedi eu diwigio yn ofalus, ac am bria

gweddaidd. m,dcc,lxxxi.' (Pris Ceiniog yr un.)
'

10. * Atteb i Bob Dyn a ofynno Reswm am y Gobaith sydd ynom.

Mewn ffordd o Holiad ac Atteb. Gun Joseph Humphreys. Gyd
a Rhagymadrodd canmoliaethol gan Parch. Mr. Whitfield, yn ddi-

weddar Caplan i'r Anrhydeddusaf larlles Huntingdon.

Mwythig, Argraphwyd gan T. Wood, lie geUir cael argraphu

pob math o Lyfmu Cymi-aeg wedi eu diwigio yn ofalus, ac ai' bris

gweddaidd. m,dcc,lxxxi.' * [Pris Ceiniog yn unig].'

Joseph Humphreys oedd un o'r pregethwyr lleygol cyntaf a gyn-

northwyodd Mr. Wesley yn 1738. Wedi hyny ef a droes yn Galfin-

Gwelrhif 2a3, d.f. 17CG.

t [Watfford?]

::: Gwel rhif 11, d.f. 1580.



1781] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 605

iatl, yraunodJ k Mr. Wliit field, ac yp^ifcnodd jn erbyn y ddaa
WckIoj yn y papyrau newyddion. Ym mhen peth amscr, efo a
adawodd Mr. Whittield, ac a ordeiniwyd yn weinidog Presbyteraidd.

O'r diwodd efe a ordeiniwyd gan es^ib yn weinidog yr Eglwys
Sefydledi«^. Yna efe a '

' " '' '

'

! adgofid

ef o'i brufiad, yr Invii a j mewn
cariad, a pharhau felly ilr Itai,

* Dyna un o'r pethau tfol ay !.'•

Y mao ei enw yn un o'r pi-egcihwyr di-uiJdau ocJd yn ih-

asfa gyntaf a gynnaliwyd yng Nghymru, sef yn Wu : sir

Forganwg, yn 174:^ ; ac aelod o'r bwrdd sylfaenol.f

edi

[LlyfrjTi bach o IG tudalen I2j)\y^ ydyw y llyfryn, Ar y ttiV ''^•

yr hysbysiad canlynol :
— '(ian T. VVooil, Ciucrthwr Llyfrau yn

gallir cael argraphu pob math o lyfrau yn gywraint, a cliupiau (

eu diwigio yu otalus gan I/an 7'oma^, cyssodydd a diwigy«ld yr argraphiad
cyntaf o'r Bibl Cymraeg yug Nijhaerfijrddin, yr hwn sydd yu awr yn byw g\'d

a T. Wood:]

11. ^ 'Difrifol Fyfyrdod am Farwolaeth, sef y Pammed Llythyr

Tstyriol am Wellhad Buchedd y daearol Bererindod; cjti dyfod

Cennad Pecliod i'u cyrchu i'r Byd anweledig o Olwg cnawdol. A
fyfyriwyd gan Ellis Roberts, Prydydd o Landdoged. Y Trydydd

Argraphiad.

Aberhonddn, Argraphwyd gan E. Evans, dros Hugh Williams.
178—.':|:

12. *Wele y Chweched Llythyr, ar ddull Pregeth, y testim a

gymcr^vyd o Luc :sx. 18, 19. O waith Ellis Roberts, Cowper,

Llanddoged.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans, dros Hugh Williams.
1781.

'§

13. * Drych y Flwyddyn 1781.

Dublin : Printed in the year M,dcc,lxxxi.'

Un o almanaciau cyntaf John Roberts yw hwn, tybygid. Mewn
rhai copiau dywedir iddo gael ei argraffu tros H. Owen.

14. * Memoirs of the Gwydyr Family, &c. By Sir John Wynne.

London. 1781.'|| 4to.

Yn y Barringtoii Miscellanies y mao hwn.

15. *A Gentleman*s Tour through Monmouthshire and Wales, in

the month of June and July, 1774. A new Edition.• To which iS'

• Wesley's /ounw/, S* o '-'»": v* -' u ./,../ v \frmoriaI, p. 202-3.
f-

J Y llj-thyren [y rhifn ,. wcl rhif 1, d.f. 17S0.

§ (iwuk-r rhil 1. li.l. i760 ; a rhil 11, uch«Ki.

I) Gwel rhif 13, d.f. 1773 ; Ct/lchgrawn^ t. «7.
- Owol rhif 12, d,f. 1780.
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added, an Account of a Journey into Wales. By George, Lord

Lyttleton.

London : printed for T. Evans. m,dcc,lxxxi.'

Yr awdwr ydoedd Mr. Penruddock, a'r golygydd ydoedd H.
Wyndliam.* Yr oedd y Uyfr yn werth 3p. 13s. 6o.j wedi ei rwymo yn
dda.

16. * Llun Agrippa. Y Cristion o fewn Ychydig, wedi ei Ddad-

guddio : Neu'r Grau Broffeswr wedi ei chwilio a'i Holi, yn cael ei

fwTw ymaith. Gan MathewMead. Y drydydd argrapliiad.f

Trefecca: m,dcc,lxxxi.' [12plyg: 152 tudalen.]

17. * Llythyr y Gymmanfa, a gynhaliwyd yn Llangloffan, yn y
flwyddyn 1781.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Ross, yn Heol Awst.'

18. * Two Sermons, First, of tlie Creatures goifig into N'oah's Ark,

typically Representing tlie Salvation of God's elect Churcli in and by

Jesus Christ. Second, of the Creatures going out of the Ark to

Mount Ararat, Typically representing the Removal of the Church

Militant out ofthe state of Grace into the State of Glory. To which is

added, some Brief Heads upon Joel ii. 7, 8, 9. And Nahum iii, 15,

16,17. Of God IS'ature and Knowledge of the manner and motion

of the meanest and worst of his Creatures. By Edmund Jones,

Minister of the Gospel.

Printed in the Year 1781.'

19. * Ymddiddan rhwng Hen "Wr Dall a'r Angau ; Lie dangosir

Dechreuad Angau, ynghyd a'r Buddugoliaethau a ynnillodd ar

Ddynolryw trwy Gymmorth Pechod, a'r Buddugoliaeth yn y Frwydr

fawr ar Fynydd Calfaria, gan lesu Grist : yn cynnwys ami'yw Wir-

ioneddau pwysfawr ac angenrheidiol i bawb ag y sydd i wynebu

Angau i'w deall a'u profi. Gan Henry Evans, o'r Bedwellty.

Aberhonddu, Argraphwyd ac ar werth, gan E. Evans, 1781.'

20. ' British Harmony, being a Collection of Ancient Welsh

Airs, the traditional remains of those originally sung by the Bards of

Wales. Part iii. By John Parry. 'J

21. * Rhai Hymnau Newyddion, ar Fesurau Newyddion : a gyfan-

• [Dan rif 22, yn y blaen, dywedir mai yr awdwr ydoedd Henry Penrudd-
ocke Wyndtiam.

t Gwel rhif 1, d.f. 1723 ; a rhif 5, d.f. 1779.

X Gwel rhif 7 a 8, d.f. 1742.
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soddwyd ar gais cynnulleidfaoedd Sir Aberteifi a Sir Gaerfyrddin.

Gan W. Williams.

Argraffwyd yn Aberhoudclu, gan E. Evans. 1781.*•

22. * A Tour Through Monmouthshiro and Wales, made in the

Moatlis of June, and July, 1774. And in the Months of June, July,

and August, 1777. By Henry Ponruddocke Wyndham. The

Second Edition.

Salisbury : Printed and Sold by E. Easton. mdcclxxxi.*

23. *Y Dinasoedd Noddfa wedi en priodoli i Grist, oddi wrth

Heb. vi. 18, 19. Me^vn Ll}'tliyr at Gymdeithas Grefyddol. Gan

H. Philips, yn Sarum. Wedi ei gyfiaithn i'r Cymraeg allan o'r

trydydd Argrapliiad yn Saisonaeg er lies i'r Cymm.

Gaerfyrddin, Argraphwyd gan [dalen wedi tori] mdcclxxxi.'

Er bod y llyfr hwn wedi ei gyfansoddi yn Seisonaeg, a'i gyfieithn

gan rpv law anadnabyddus, yr oedd yr awdwr yn Gymro, ac yn
deall yr iaith Gymracg, fel ag i roddi bam gymmeradwyol ar y cyf-

ieithiad ; canys y mae wedi chwanegu a ganlyn yn niwedd hwn :

—

*P.S. 'R^vyf gwcdi edrych yn fanol dros y llythyr hwn, ac nid wyf
yn gweled achos i gablu na beio'r cyfieithiad. 'Rwyf yn diolch i'r

cyfieithwr,

Sarum, Gorphenhaf, 17, 1781. H. Philips.*

24. * Dwy o Gerddi Newyddion, &c.

Trefriw, Argraphwyd gan Dafydd Jones. 1781.*

Gwaith * Ellis y Cowper ' ydynt.

25. * Journey to Snowdon. By Thomas Pennant. 1781.*

1782.

1. * Tri o Ymddiddanion rhwng Gweinidog ac Un o'i blwyfolion

:

ar Gywir Egwyddorion Crefydd, ac Icchydwriaeth i Bechaduriaid

drwy lesu Grist, yr unig Waredwr ac lachawdwr. Gan y Parchedig

Thos. Vivian, A.B., Ficar Cornwood, Defon; yn ddiwcddar o

Goleg Exeter, yn Rhydychain. A GyfieithAvyd i'r Cymraeg allan o'r

Pedwerydd Argrapliiad ar ddeg yn Saisonaeg, Gbin y Parchedig W.
Williams, A.B. Curat Caergybi.

Mwythig, Arpraphw^d gan T. Wood, lie gclHr cacl argmphn pob
math o lyfi*au Cymraeg wedi eu diwigio }ti ofalus gan Ifan Tomas.
M,DCC,LXXXII.'

* [' Cynnwysa hwn >t h>nnnau Sll hyd 828 jti argraffiad 1811. 12 tadalen
ydoedd. Gwelwu fod Williams yn cael ei annog gau \t eglwysi i gyfansoddi
hymuau, yn iinol ik r ddiareb, " Melus, moes eto." —M.D.]
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2. * Cydymaitli mewn Cystudd ; neu Hyfforddiwr trwy ddyffryn

marwolaeth. gasgliad Peter Williams, gweinidog yr efengyl.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan Joan Ross. m,dcc,lxxxii.'

3. ' Bjwyd a Marwolaeth yr Anmiwiol dan enw Mr. Drygddyn,
Wedi ei Annerch i'r Byd mewn Ymddiddan cyfeillgar Rhwng, Mr.
Doethineb a Mr. Ystyriol. Gan Joan Bunyan, Awdwr Taith y
Pererin. Wedi ei Gyfieutlin i'r Gymraeg gan T. Lewys o'r Pedwar-

ydd Argraphiad yn y Saessnaeg. At yr hyn y Chwanegwyd Bywyd
a Marwolaeth Joan Bunyan Yn dangos am ei Enedigaeth, ei

Ddygiad i fynu a'i Fuchedd ddrygionus yn ei lenengctyd y Moddion
tan ba rai y cafodd ei Droedigaeth ; ei Waith, ei Ddioddefiadan, ei

Demptasiynan, o holl Helynt ei Fy^vyd hyd ei Ymadawiad or Byd
hwn.

Lerpwl: Argraphwyd gan C. Wosencroft, yn Cook- Street.
M,dcc,lxxxil' [12plyg : 214 tudalen.*]

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.f Dywedid mai cyhoeddwr yr ar-

graffiad hwn ydoedd

John Peichard, o'r Bryniog Uchaf, ger Llanrwst, yr hwn oedd wr
o^r Deheudir, a'r hwn a ddaethai i'r gymmydogaeth hono i arolygu

Ysgolion Rhad Madam Bevan, a phriododd weddw John Prichard,

o'r Bryniog, yr hwn oedd gynghorwr Methodistaidd. Yr oedd yr
ail John Prichard hwn yn gynghorwr nen bregethwr hefyd. Sym-
mudodd i Buddlan cyn diwedd ei oes, a bu farw mewn oedran teg,

yn 1812.t

4. * Afalan Aur i Bobl Ifaingc ; a choron gogoniant i hen Bobl

:

nen'r Dedwyddwch o fod yn dda yn Amserol, a'r Anrhydedd o fod

hen Ddisgybl. Hefyd, Gwrth-ddadleuon y Gtvt ifangc wedi eu

dattod. Gan T. Brooks, Gynt Gweinidog yr Efengyl yn Llrmdain.

Yr Ail Argraphiad yn Gymraeg. §

Mwythig, Argraphwyd gan T. Wood, lie gellir cael argraphu pob
math o Lyfrau Cymraeg wedi eu diwigio yn ofalus gan Ifan Tomas.
1782.'

* [Y mae ar ddiwedd y llyfr (t. 215, malpai) yr hysbysiad canlynol, yr hwn
a hynodir gan ei wahannodiaeth a manylion ereill :

—'Bydded Hyspys i'r

Cyffredin. Fod amryw yn cin cymmell, i argraplm'r llyfr gwerthfawr hwnnw,
a elwir, marw i'r ddeddf : cyn gynted ac y caffom til o enway. Arghvydd a

fendithio, bob moddion, a breintiau, er mwyn chwanegu gwybodaeth browHadol,

a chadwedigM, o hono ei han ;
yn ein plith : yr hyn yw taer ddeisyliad eich

annhelawng wasanaethwyr. John Thomas, ac Owen Jones.*]

t Gwel rhif 5, d.f. 1731. [Ymddengys mai hwn ydoedd y llyfr Cymraeg
cyntaf a argralTwyd yn Lerpwl neu Lynlleifiad.l

X Drych yr Amseroedd, t, 179 ; Coflyfr Eglwys Plwyf Rhuddlan.

§ Gwel rhif 4, d.f. 1732.
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Y mao iiUlo ' Gyflwynia^l ' at ei ' Oydwladwyr,' ^an ' Haj»h Jones,

Sjni o Faes-Glasau,' a ' lUia;,'yma(iro(l<l : r\on. Tivtliyr ATiTi»»rch i'r

Cymry,' gan * Evan Williams,' ac yn ei '
'

' 1-

wr,* • Hu^h Jones,' llo y dywed niai * (

;

i ys

Loep^r' ydoedd j dywededi^ * Evan Wii dywed iicfyd ei fod

yn bwi'iadu cyhoeddi yr ' Enw yn y Ntl. . :in M. Mead.*

5. * Annerch ir Cymm, iw gahv oddiwrth j llawer o bethan at yr

xm petli angenrheidiol er mwyn cadwedigaeth eu heneidiau. Ya
enwedig at y Tlodion annysgedig, sef y Crefftwyr, Llafurwyr a

Bageiliaid, y rliai o isel radd, o'm Cyffelyb fy hunan, Hyn er eich

Cyfarwyddo i adnabod Duw a Christ, (yr hyn yw bywyd tragwyddol)

yr hwn sydd yn Dduw unig ddoeth. A Dyscu ganddo ef, fel y
doloch yn ddoethach nach Athrawon. Waith Ellis Pugh.

Llundain: Argraphedig yn gan James Phillips, M.DCC.Lzzxn.*

[12plyg bychan.]

Ellis Pugh ydoedd Grynwr, o ymyl Dolgellau, a aethai dros Fdr

y Werydd i Philadelphia.

[Yn ol * Hanes yr Awdwr,' o flaen yr 'Annerch,' * Elis Puoh a anwyd ym
mhlwyf Dolgellau, yn sir Feirionydd, yng Nghymru, yn y chweched mi8 [sef

yw hwTiw, Mehetin], yn y flwyddyu IGoG.' (Jwetli ei droi at Grynyddiaeth,
h>vylicKUl ef a'i deulu, j'ng nghyd ag aniryw o'u cydnabyddiaeth, yn IGSG, dros
yr Atlantig tua Thaleithiau Cyfuuol America, gan fwriadu ymsefyJlu ym
Mheunsilvania, lie, ychydig cyn hyny, y planasid brodoriaeth Grynyddol gan
Wilym Penn : oud yn lie cyrhaedd yno, buyut ar y nj6r y rhan fwyaf o'r gauaf,

a gyrwyd hwyut gan y tymmestloedd i Yuya Barbadoes, yn yr India Orlfewin-

ol, lie y tiriasant yn lonawr, 1087. Yr haf canlynol cycliwynasant oddi jtio,

a chyrhaeddasant Pennsilvania. Gwedi aros yno hyil 1706, hwylio<ld Elis

Pugh i ymweled a gwlad ei enedigaeth, a dychwelodd i America yn 1708, lie yr
gweddill

Am ei nodweddiad, dywedir yn yr unihyw ' Hanes:'— ' Yr oedd ei jTuddygiad
arosodd am y gweddill o'i oes, yr lion a derfynodd ar y iiydd o Hyilref, 1718.

yn ei deulu, yn ei gymmydogaeth, ac yn vr eglwys, yn addf\\yn, yn hawild
gar, ac yn headyehol, a'i weinidogaeth yn fywiol, yn llesol, ac er juleiladaeth.'

Cynnwys y llyfr ddeg o bennodau, a 212 o dudalenau. Cvfieithwyd y ewaith
i'r Seisoneg (yn hircyn ei argratVu yn Gymraeg) gan un R. Ellis ; ac ymadang<
osodd ail argraffia<l o'r cyfry%\ ' d, wedi ei ddiwygio gan D. Llwyd, yn
1739, Llundain, Tiplyg. Ym 1 argratliad nowydd a chywir o'r g\|-aith

Cymreig yn Llundain, mown *.jil,m.wi i<^»plygi yn 1801.]

Cyhoeddwyd argraffiad arall yn 1802,t a chan yr nn argraffydd,

James Phillips, am yr hwn y dywedir, 'Y mao yn hen lane

difrifol, gwylaidd, a dyAvedir ei fod wedi ymbriodi a bpvyd seiigl, am
yr hyn y mae yn rhyfedd gcnyf, caiiys, diammliou fod luitur wedi ei

fwriadu ef i fod pi orchfygwr calonau, pan y rhoddodd iddo y fath

synwyr, a'r fath dduwioldeb. Y mao iddo fpv cyhyd yn hen lano

yn dangos ei natur bur, a'i fod }ti earn marweiddiad ynddo ei hun
yn gystal ag yn ereill. A j)hvry bj-nag a ystyrio y cynnifer cynnygion
a gafodd i briodi, a fyddant yn barod i feddwl ei fod yn meddu cym-
maint o ddiweirdeb ag i brin bechu mown dymuniad.'J

• Gwelrhif 3, d.f. 1789.

t [Y^mddengys mai argraffiad 1801, y sonir am dxuio uchod, yw yr un a
olygir.]

t Dunton.

68
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6. ' Dwy Bregeth
; j gyntaf, am y creaduriaid yn myned i mewn i

Arch Noah, &c. ;
yr ail, am y creaduriaid yn myned allan o'r Arch i

fynydd Ararat, &o. Gan Edmund Jones, Gweinidog yr Efengyl.

Trefecca; Argraphwyd yn y Flwyddyn 1782.'

7. % ' Gwrthodedigaeth yn Brofedig : Neu'r Athrawiaeth o Ethol-

edigaeth Tragwyddol, a Gwrthodedigaeth, wedi en cyd-ystyried

mewn Unarddeg o Ddosparthiadan. Lie y gwrthbrofir y Dadlenon

a arferir gan Wrthwynebwyr yr Athrawiaeth hon, y symmndir

amryw Amheuon, ao y penderfynir Uawer o Ymofynion Cydwybod.

Gan y dnwiol a'r enwog "Was hwnnw o eiddo Crist, y Parchedig Mr.

John Bnnyan. Wedi ei Gymreigio yn ofalus, o'r Argraphiad

diweddaf yn Saesonaeg Gan John Thomas.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Daniel, yn Heol y Brenin. [Pris

Chwe'-cheioiog.]

'

Y mae yn ei ddiwedd ddau dndalen o farddoniaeth, o dan yr enw
* Ystori, neu Ddammeg, Yr Emprwr o Jndea a'i Ferch. Gcajx

Dafydd Wiliam.' Hysbysir hefyd a ganlyn :

—

* N.B. Y mae Llyfr arall o Waith Mr. Bunyan yn llaw'r Cyfieith-

ydd, a elwir, Y Ty yyig Nghoedivig Lebanon; ac a roddir yn y Wasg
mor fnan ag y bo'r Copi'n barod.' Ond nid ydys yn gwybod iddo

gael ei gyhoeddi yn y ganrif hon.*

8. ^ * Crist yn lachawdwr Cyflawn, &c. G^n John Bnnyan. At

ba nn y chwanegwyd Nodan Profiadol ac Ymarferol, Gan Wm.
Mason ac eraill, wedi en Gymreigio gan y Parch. John Thomas.

Argraffwyd yng Nghaerfyrddin, gan John Daniel.

9. ^ ' Llwybran Nefolaidd, &c. A gasglwyd o Lyfr a argraffwyd

yn y flwyddyn 1664, fel yr ymddengys trwy gymmeradwyaeth Dr.

J. Hall. Wedi ei droi i'r Cymraeg gan J. Davies.

Argraffwyd yng Nghaerfyrddin, gan J. Daniel.*

Yr ydys yn tueddn i briodoli cyficithiad y llyfr nchod—o ddiffyg

gwybodaeth sicrach—i naill ai J. Davies, gweinidog Lhvyn Rliyd

Owain, yn sir Aberteifi, ai J. Davies, gweinidog yr Allt Wen, yn
sir Forganwg. Y Dr. J. Hall ydocdd benacth Coleg Penfro,

Rhydychain, ac wedi hyny esgob Bristol,t

* [Daeth argraffiad Ifiplyg o hono allan o wasg Merthyr Tydfil yn y fl. 1835;

ond ni fynegir yn Ijwnw j>a un ai argratiiad cysscliu ai adargraliiad ydyw.
Cynnwysa 110 o dudalenauj

t Wooa'i Ath»n. Oxon. vol. ii. p. 801.
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10. * Gorfolcddd ym Mhcbyll Seion, neu ychydig o Hymnaii

Efengyliiidd a gyfauHodd>\'}'d gan Dafydd Wiliam. Argraphwyd

gynt yn bodair rhan,* ond yn awr a argraphwyd yn un llyfr.

Aborhondda, Argraph\vyd tros yr awdwr gan E. Evaiw, 1782.

(Pris tair geiniog.)
*

11. *Mor Difinyddiaoth lachos. Neu Bortreiad o*r Cyfammod

Ghns a'r Cyfammod Gwcithredoedd, Yngliyd k Defuydd a Diben

pob un o'r Dthiu dun Omchwyliacth yr Hen Destament a'rNewydd:

llo y ceir Eglur Ddarluniiid o'r Ffordd i Fywyd Ti-agywyddol trwy

losu Grist. Mewn Dull o Ymddiddan rliwng Efangelisla^ Gweinidog

yr Efenp^yl. Nomista, Gwr yn dal yn rhy bell o Ochor y Ddeddf.

Antiiiomtsta, Gwrth>vyneb>vr y Ddeddf. Ncophlins, Cristion leuangc.

Gan Edward Fisher. A.O. Y Trydydd Argraphiad,t wedi ei Ddi-

wygio a'i G^d-gynunharu 4'r Saes'neg.

Trefecca; Argraphwyd, dros y Cyhoeddwr. 1782. (Pris SwUt.)'

[12plyg: 172+8=180 tudaleu.]

D)-wedir mai John Prichai-d, Bryniog Uchaf, ger Llanrwst, ocdd
cyhoeddydd hwn.

12. 'Gair yn ci Amscr: neu Lythyr-annerch i'r cyffredin Gymry,

&c. A ysgi*ifenwyd er tawelu, llonyddu, a gostegu y cwpifanau

sydd ym mhlith y Cymry yn y dyddiau helbulus hyn ; a'u cyfarwyddo

at yr iawn amddiffyufa yn nydd trallod. Gtin Hugh Jones, awdwr

y Myfyrdodau ar Dymhorau'r Flwyddyn, &c.

Mwythig, Argraphwyd gan T. Wood ; He y gellir cacl arp^phu pob
math o Lyfrau Cymrae g wedi eu diwigio yn ofalus gan lian Tomas.
1 782. Pi*is dwy geiniog.*

13. ' Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y fl^vyddyn 1782.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Boss, yn Heol-Awst.*

14. * Telynau i Blant yr Addewid, i'w canu ar eu taith o'r Aipht i

Ganaan nefol : neu ychydig o Hymnau efeug}'laidd, <fec. A g}'fan-

soddwyd gan Dafydd Williams.

Aberhonddu, Argraph^vyd dros yr awdwr gan E. Evans. 1782.'

15. ' Rhai Hymnau no^vyd^lion, ar fosurau newyddion. (Jan W.
Williams. Yr ail argraphiad. %

• Gwel rhif 3, d.f. 1777 ; a rhif 22 a 23, d.f. 1778.

+ Gwel rhif 1, d.f. 1751 ; a rhif 1, d.f. 17M.
Gwel rhif 7, d.f. 1757; a rhif 21, d.f. 1781. ['Mwa' tehyjr mat <ti7 ran

calla

dygwyddodd i mi ei weled. Rliaid Ixxl rhyw 12 tudalcn, t. utaf

uchod, wedi cu rhoi allangan yr Awdwr rhwug 1781 a 1787.'—Muiaa> L'AVias. j

ydtieiid, v" cvnmwj's yr hyiunau 829 hyd 840; oud ni.s gallaf si' i \ naa'
da-
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Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans. 1782.'

16. * Tystiolaeth o Ffydd ac Ymarferiad Eglwys Crist, jn Carter-

Lane, Southwarc, yn Llundain; tan Ofal Gweinidogaethol Dr. Joliu

Gill : A ddarllenir ac a gydsynir a lii ar dderbyniad Aelodan. A
gyfieithwyd, ac a gyhoeddwyd ar draul Dafydd Hughes o Lanelli,

yn Sir Gaerfyrddin, ar ddymiiniad amryw Ewyllyswyr da.

Aberhonddn, Argraphwyd gan E. Evans. 1782. [Pris Tair-

ceiniog]. [12plyg: 36 tudalen.*]

17. * Rhai Geiriau ar ddnll Marwnad ar farwolaeth yr anwyl a'r

ffyddlon frawd John Philip, Lwyn-gyferthwch, ymhlwyf Llanelli.

Ynghyd a rhai Hymnaa newyddion.

Aberhonddn, Argraphwyd dros John Evans, a Thomas Dafydd,

gan E.Evans. 1782/

18. ^ * Marwnad, mewn perthynas inn LeticeNash, o Sir Benfro,

yr hon a ymadawodd o'r Byd hwn Rhagfyr 4, 1781, yn llawn 60 oed.

Ac at ba un y chwanegwyd Ychydig o ofyniadan.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Daniel, yn Heol y Brenin.*

19. * Ychydig Lythyrau ar Ystyriaethan ac Achosion Ysprydol.

Tnghyd a Hymnau am Dduwdod a Marwolaeth ein lachawdwr. Gan
Mr. Howel Harris.

Trefecca : Argraphwyd yn y Flwyddyn m,dcc,lxxxii.*

20. ^ * Dwy o Gerddi Newyddion.

Aberhonddn. 't

21. ^ * Post-Chaise Companion, or Traveller's Directory through

England and Wales. By •— Bowles. Two vols. 1782.'

22. * Observations on the River Wye, and several parts of South

Wales. By W. Gilpin. 1782.'

1783.

1. * Y Testamentwr, neu Bregeth ar y 9 o Heb. a'r 16, 17. Gun

y Parchedig Mr. J. Morgans, Ciwrat Llanberis, yn Sir Gaernarfon.

Trefriw, Argraphwyd gan Dafydd Jones. 1783.*

2. * Ffordd anffaeledig i Foddlonrwydd, wedi ei Gymreigio gan y
Parch. Peter Williams.

* [Ap y diwedd y mae * Ca,n ynghylch Glanaatra Cenfigen,' ac ' Ychydig
Bennillion a cyfansoddwyd yn Saisonaeg gan Ferch foneddig ieuang, ychydig
cyn ei hyniaaa\viad il'r byd, yng nghyd A'r cyfieithiad Oymreig o honynt.]

t Yagrif Mr. B. Davies, Yagolfeistr.
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Caerfyrddin.*

3. ' llhodd i'th Gymmydog; nea lawn Adnabyddiacth o Dduw,

ac o honom ein Uunaiii; wedi ei Agoryd mewn Modd aiilwg, budd-

iol, a phrofiadol. Chm Sir Richard Hill, Marchog. O gyfieithiad

y Parch. Thomas Jouos, Curat Loppiiigton, yn sir y Mwythig.

Argraphwyd yn y Mwythig, gan T. Wood.'

Y cyfieithydd o'r traethodyn hwn o eiddo Syr Richard Hill, ac o'r

hwn y rhoddwyd 3000 i'w dosbarthu gan Mr. Charles o'r Bala,

ydoedd
Thomas Jones, a anwyd yng Nghefn yr Esgair, yn agos i'r Hafod,

yn sir Aberteifi, yn 1752, He yr oedd ei dad jn amjiethwr bychan.

Cafodd ei ddysgeidiaeth dan ofal Edward Richard, yn Ystrad
Meurig. Ordeiniwyd ef yn 1774, pan yn 22 oed, i waFana-thu
plwyfaa Llangynfelyn ac Eglwys Fach, yn sir Aberteifi, He y bu hyd
1771), pan y cyramerodd j^uradiaeth Leintwardin, ya sir Heiitfordd,

o'r He y syinmudodd yn 1780 i Longnor, yn sir y Mwythig, He yr
oedd yn gwasanaothu pedair o eglwysi am 40;?. ; ond symmudodd y
flwyddyn nesaf i Groesoswallt ; ond o blegid ei sel a'i bregethau
efengylaidd, efo a daflwyd oddi yno yn 1782. Yna cafodd gurad-

iaeth Loppington, ger Wem, yn yr nn sir. Yn 1785, cafodd gurad-
iaeth Creaton, yn sir Northampton, Ho y bu yn gwasanaethu am
ddeugain mlynedd, y 35 mlynedd cyntaf fel curad, a'r 5 mlynedd
diweddaf fel person y fywoliaeth. Pan aeth yn rhy hen, rhoddodd y
He i fyuy yn 1833, Bu farw lona^vr 7, 1845, yn 93 oed. Cyhoedd-
wyd llawer o'i weithiau yn Seisonaeg yn y ganrif hon, megys,

—

* Immanuel, or Scriptural Views of Jesus Christ,' yr hwn a gyifieith-

wyd i'r Cymraeg; 'National Gratitude Expressed;' 'Scriptural

Directory ;' ' The Welsh Looking-glass ;' ' Jonah's Portrait ;' ' The
Pair Balance ;* ' The Prodigal Pilgrimage,' cyhoeddwyd cyfieithiad o
bono yn y Gwyliedijdd ; 'Family Prayers;' 'Twenty Six Sermons,*
Bef cyfieithiad o rai Cymraeg y Parch. M. Lloyd, Yspytty Ifan ;

' The
true Christian ;' ' Sober Views of the Millenium ;' ' The Interpreter;*

*An Essay on Infant Baptism ;* ' The Cliristian Warrior ;' ' An Essay
on the Idolatry of Nations ;' ' The Fountain of Life ;' * A Faithful

Warning to Christian Congregations against the Oxford Heresy ;'•

cyfieithodd hefyd ' Christian World Unmasked,' o waith Berridge,
yr hwn a gylioeddwyd yn y Dnjsorfa Ysbnjdol, o dan yr enw * Ym-
ddyddanion ynghylch Ffurdd y Bywyd, rhwng Odegos a Thuphlos,*
yn Ho 'Doctor and Farmer.' Cyfieithiad o'i eiddo ef jw pregeth
Scott ar farwolaeth Thornton. Cyhoeddwyd hefyd, yn Seisonaeg
bigion o'i bregethau o dan yr enw ' Biusket of Fragments,' y rhai a
ysgrifenwyd gan foneddiges ag a arferai eistedd o dan ei weinidog-
aeth. Yr oeddynt yn boblogaidd iawn ym ndilith ei ymlyn^vyr yn
yn yr oes hono.f

• Memoir, by the Rov. J. Owen, of Tkruaaington ; Williama'a Eminent
Wehhmen.
t [Cyhoeddodd wyth neu naw o wahanol lyfran >-n y' Gymraeg, ao yn en

plith, 'Tragwyddol Orphwysfa'r Saint,' o waith Baxter.]



614 LLYFRYDDIAETH Y CYMRT. [1783

4. % * Ystyriaethau ar dduU Pregeth, gan j Parch. "Wm. Hughes,
Person Llanfihangel-glyn-y-Myfyr.

Caerlleon, argraffwyd gan Thomas Huxley ^ a anwyd yn Llanelwy,
a'r unig argraffydd yn y parthau hya sydd yn deall yr iaitli

Gymraeg.'

5. ^ ' Diferyn dewisol o Fel o*r Graig Crist.

Caerlleon, argraffwyd gan T. Huxley.'

Gellir ystyried hwn fel y trydydd argraffiad o'r traethodyn efengyl-

aidd uchod o waith T. Wilcocs,* er nad yn benderfynol pa un ai yn y
He uchod, ai ynte cyn y flwyddyn 1765, y dylasai y ddau lyfr uchod
fod.f Bu T. HuxleyaW. Readyn gyfranogion rhwng y flwydd-
yn 1765 a 1783 ; ond argraffwyd y rhai uchod gan Huxley ei hunan,,

heb Read. Ymddengys i'r cyssylltiad rhyngddynt ddiweddu, ac nad
oedd Read yn Gymro, ac i'r dyben i dynu ato ei hun y gwaith
Cymreig y darfu i Huxley weled yn briodol hysbysu am dano ei hun^
ei fod yr ' unig argraffydd yn y parthau hyn ag sydd yn deall yr
iaith Gymraeg,' rhag i'r Cymry o dan y gochl o wybyddiaeth o'r

hen gyfranogaeth a Read, roddi eu Uyfrau i'w hargraffu i'r Sais,

hwnw, yn lie iddo ef, ac yntau yn Gymro, ' a anwyd yn Llanelwy.*

Yr ydys, er hyny, yn ei chael yn lied anhawdd cyssoni yr ymffrost

uchod a ffeithiau ereill. Yr oedd Dafydd Jones yn IsThrefriw, ac Ifan

Tomas yn y Mwythig. Nid oedd yr olafond blaenor yn swyddfa Wood ;.

ac nid oedd Dafydd Jones wedi ei ddwyn i fyny i'r gelfyddyd, eithr

yn cadw swyddfa fechan, trwy gyflogi gweithwyr ; os felly, yr oedd
ystyr gywir i ymffrost Huxley.

6. 'Hanes Daeargryn ofnadwy a Ddigwyddodd yn Itali, ac a

barhaodd lawer o Ddyddiau, ym Mis Chwefror diweddaf, ne's

Llyngcu Dinas Messina, a Uawer o Wledydd a Threfydd poblog : ym
mha Ddistryw fe gollwyd gerllaw Deugain Mil o Drigohon. Gyda
Marwnad ar yr Achos. Gan Weinidog o Eglwys Loegr.

Mwythig, Argraphwyd gan T. Wood. 1783.'

Cyhoeddwr hwn oedd Hugh Jones, o Faes Glasau, a'i bris oedd'

chwecheiniog.

7. * Gogoniant Enw Duw yn lesu Grist, Wedi ei osod allan

mewn deuddeg Pregeth ar Ecsod. xxiii. 21. Gan y Parch. Mr.

Ebenezer Erscin, Gweinidog yr Efcngyl yn Sterling yn Scotland.

Newydd ei gyhoeddi yn Gymraeg gan Dafydd Hughes o gerllaw

Llanelli
;
yn sir Gaerfyrddln.

Argraffwyd yn y Bontfaen gan Rhys Tomas. Lie y gellir cael ar-

graffa a rliwymo pob rhyw lyfrau, 178 7.
'J

• Gwcl rhif 12, d.f. 1740 ; rhif 7. d.f. 1778 ; a hwn yma.
t [Y mao yn Lur <lcLyK^ niai rhif 31, d.f. 17(54 ydyw yr ur^nUri.-id h\ni, NiA

6C8 dadl am ^ywir ddydcliad hwnw ; canys y niao ar ei gynddalen.]

X [l^'elly yn y gynyngrif ; ond ymddengys mai 1783 o olygir.]
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8. 'Y Cwostiwn Mawr; sof, Pa fodd y myn Duw gadw dyn.

Wedi oi cgluro mown pregotli, ar Phil. ii. 12, 13, &o. Gan B.

Grifntb, G.E.

Cacrfyrddin, Argraffwyd gan J. Rob8. 1783.' 2i tudalen 12plyg.

9. * Rhybydd i Bechadnriaid, neu Hanoa rhyfeddol am nn Samuel

"Wliilby, yr liwn a syrthiodd mown Gwelcdigacth ar y 15 d^dd o

Ebrill, 1 756 ; Wcdi ei gjfieithu yn Gymracg ga un a chwenycho lesM

i lawer.

Trcfriw, Argraffwyd gan Dafydd Jones, 1783.*

10. * Enterlute Ncwydd ar dduU Yraddiddan rhwng Prot<J9tant a

Neillduwr. Gan HughJoucso Lungwrn.'

11. * Llythyr y Gymmanfa, at yr Eglwysi, yn y Flwyddyn 1783.

Caerfyrddiu ; Argrapliwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst, Llo y mao
pob math o lyfrau ar worth.'

12. *Ma^^v^lad Ehzabeth James, Casnowyddarwysg, Sir Fynwo.

Gan Dafydd Wiliam.

Aberhonddu, Argraphwyd gan E. Evans.'

13. * Hyfryd Goffadwriaeth y Cyfiawn, neu Farwnad i nn Richard

Jones, mab i ISIr. John Jones, o'r Homri, o blwyf St. Nicholas, yn
sir Forganwg, a gyfansoddwyd gan Dafydd Wiliam.

Trevecca, Argraffwyd tros yr Awdwr, yn y flwyddyn M.DCC.LXXlill.*

14. ' Y Catecism Byrraf. A gyflwynwyd gan y Gymmanfa o

Ddilinydtlion yn Westminster, i'r Ddau D^ o Barhament, a chwedi

ei gymmeradwyo ganddynt. Yn cynnwys Eg>vyddorion y Grefydd

Gristionogol, yughyd a Phrofiadau ysgrythyrol. Yr Ail Argraph-

iad.*

Cacrfyrddin ; Argraphwyd ac ar werth gan I. Rosa. 1783.*

15. * A Tour in Wales, mdcclxx. Vol. ii.

London^ Printed by Henry Hughes. MDCCLXixin.*

Tcithiau Pennant ydpv.

16. *Afalau Aur i Bobl Ifeingc; a Choron Gogoniant i Hen
Bobl ; Neu'r Dedwyddwch o fod yn dda }'n .fVmseroI, a'r Anrliydedd

o fod yn hen Ddisgybl. Hefyd, Gwrth-ddadleuou y Gwr ifangq

wedi eu hatteb ; ac Amhouon yr hen Wr wedi eu dattod. Gan T:

• DyUisai hwii fod yn drj'dydd argraffiad, o leiaf. Gwel rhif 23, d.f. 1766

;

rhif 6, d.f. 1781 ; a h\«ii yma.
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Brooks; Gynt Gweinidog yr Efengyl yn Llundain. Gyd 4 Bhag-
ymadrodd gan y Parch. E. Williams. Y Trydydd Argrapliiad yn

Gymraeg.*

Mwythig, Argrapliwyd gan T : Wood, lie y gellir cael argraphu
pob math o Lyfrau Cymraeg wedi eu diwigio yn ofalus, gan Ifan
Tomas. 1783.'

T mae iddo ragymadrodd gan E. W. (-^E. Williams), ac olym-
adrodd gan y cyhoeddwr, *H. J.,' neu Hugh Jones, Maes Glasau.

17. *Two Sermons on Ezekiel xxxiii. 11. The First Containing an

earnest Exhortation to Bepentanee ; or A pressing Invitation to re-

turn unto God. The Second Asserting, and by reasons fairly de-

duced from plain Scripture evincing, that God has not, by arbritrary

Decree, predestin'd any one to inevitable Euin and Eternal Death,

&c., &c. By the Bev. John Walters, Bector of Landough,

Glamorganshire. And, Translated from Ancient Britishf By the

Bev. E. Owen, Curate of Studley in Warwick-Shire.

Cowbridge, Printed by B. Thomas. 1783.'

18. 'Marwnad ar Earwolaeth Llywelyn Dafydd o Blwyf Tre-

castell, yn Sir Erecheiniog, a ymadawodd d'r Byd yr 20 o Fis

Mawrth, 1783. Gan David Morris.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Boss. M,DCC,Lxxxin.'

19. * Llyfr Gweddi Gyffredin, a Gweinidogaeth y Sacramentau, a
Chynneddfau a Seremoniau eraill yr Eglwys, yn ol Arfer Eglwys

Loegr : Ynghyd 4'r Sallwyr, neu Salman Dafydd, Wedi eu nodi

megis ac y maent i'w canu neu i'w dywedyd mewn Eglwysydd.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, ac ar werth yno gan B. Marsh,
Gwerthwr Llyfrau, 1783.'

20. ' Y Llyfr Plygain. Tn cjnwya llawer o Weddiau Duwiol.

Ar amryw Achosion. At yr hyn y chwanegwyd . . . er hyffordd

Athrawiaeth i ddysgu darllain Cymraeg, A'r cwbl mewn gwell

trefn nac erioed o'er blaen.

Argraphwyd Ynghaerlleon gan P. Broster. Yn y Elwyddyn,
1783.'

Llyfr bychan ydjw o 204 o dudalenau 48plyg.J Y mae yn ei

ragflaonu * At y Darllenydd ' byr o un ddalen ; ac yn ei ddiwedd

* Gwel rhif 6, d.f. 1732 ; rhif 4, d.f. 1782 ; a hwn yma.

t Gwel y wreiddiol Gymreig, rhif 10, d.f. 1772.

J [Tebycach mai 24plyg ydoodd. Byddai 48plyg o'r papyr arferedig yn yr
oes dan sylw yu fychauig dros ben.]
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rostr o lyfrau a nwyddau oodd ar werth gan yp argraffydd, o dan
arlun bychau.

21. ^ * Copi o Lythyr yr hwn a gafwyd dan Garrog, ym mha un

y mao amryw Gynghorion da, a buddiol ; Eithr yn fwya enwedigol

yngliylch cadw y Sabbath.

Argraphw^'d Yngliaerlloon gan T. Huxley.*

22. * Dwy o Gerddi Nowj'ddion.

Trefriw Argraphwyd gan Dafydd Jones. 1783.*

23. ^ * Amryw Salman a Hymnan Profiadol, perthynoli Addoliad

Eglwysig a Theuluaidd. A gasglwyd allan o "Waith yr Awdwyr
hynottaf yn yr oes bresennol, er cynnortliwy i'r sawl a foliannant yr

Arglwydd. Gan J. Griffith, Gweinidog yr Efengyl.

ArgrafTwyd yn y ^Mwythip: ; ac ar worth yno gan J. Edowes, gan
J. Ross, Yughaerfyrddin, "W. North, yn Aberhonddu, a E. Marsh,
Yngwrecsam.'

24. ' The Practical Influence of Christianity on believing minds

:

considered in a Discourse on 1 Thessalonians, ii. 13. By Solomon
Harries.

Shrewsbury : Printed by J. Eddowes ; and Sold by J. Buctland
and T. Longman, Paternoster-Row, London : T. Go(jdere and Co.

Swansea : M. Rhyddoro and J. Ross, Carmarthen : and W. North,
Brecon; 1783 : [Price 6d].'

1784.

1. * Llythyr o Gyngor Diirifol oddiwrth Weinidog yr Efengyl at

\Vr mewn cyflwr methiant afiachus. Gan y Parch. Mr. De Courcy.
A gylieithwyd gan Edward Barnes.

Mwythig, Argraffwyd gan J. Eddowes.*

Edward Babnes ydoedd fardd o Lanelwy.*

2. ' Speculum Terrarura & Coclorum. Neu Ddrych yDdaeara'r
Ffurfafon, &c. Gan Mathew Williams, Land Surveyor.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Ross.*

3. *Dull Priodas Ysbrydol, rhwng Siloh a Sion, yn dangoa

Tragywyddol Gariad Siloh Mab y Brenhin Alpha, at Ferch yr hen

Amoriad: sef, Yr Ail Ran o'r Pererindod Ysbrydol o'r Aipht i

Ganaan.f Gan yr un awdwr, sef loan Bunyan.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Ross.' m,dcc,lxxxiv.

Owe! rhif 17, d.f. 1765.

t Gwel rhif 2, d.f. 1756.
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4. * Amser, a Diwedd Amser ; Yn Ddau Draetha"wd : T cyntaf

ynghylch Prynnu'r Amser. Yr ail yngliylch. Ystyried ein Diwedd.

A osodwyd allan gyntaf yn Saesonaeg gan John Fox. Ac a

gyfieitliwyd yr awr lion i'r Gymraeg er daioni i'r Cymru.

Argraffwyd yng Ngwrecsam gan R. Marsh, Gwerthwr Llyfrau,
1784.'

Yr oedd hwn, ymddengys, yn drydydd argraffiad o'r uchod.*

5. * Llythyr oddiwrth Dafydd ab loan, y Pererin, at loan ab
Gwilym, y Prydydd ; Yn rhoddi byrr hanes o fywyd a marwolaeth

y Parchedig Mr. Christopher Basset, Athraw yn y Celfyddydau, a
Aber Ddawen, yn Sir Forganwg.

Trefecca Argraffwyd, 1784.*

Y Dafydd ah loan hwn ydoedd y Parch. David Jones, Llangan ; a
loan ah Gwilym ydoedd Mr. John "Williams, St. Athan, Morganwg,
yr hwn oedd fardd da. Ei gyfansoddiad ef yw yr hymn, ' Pwy
welaf Edom yn d'od.' Am yr awdwr, Daitdd Jones, Llangan,
ganwyd ef mewn amaethdy o'r enw Aberceiliog, ym mhlwyf Llan-
lleian, yn sir Gaerfyrddin, yn y flwyddyn 1735, Derbyniodd ei

addysg athrofaol yng Nghaerfyrddin, ac yn y fl. 1758, cafodd ei

urddo i guradiaeth Llanafan Fawr, sir Frycheiniog. Symmudodd
oddi yno yn fuan, a bu am ychydig amser yn gwasanaethu yn y
Gogledd. Yn y fl. 1760, cawn ef yn gwasanaethu ym mhlwyfau
Trefethin a Goldcliff, yn sir Fynwy. Cawn ef yn nesaf yn agos i

Bristol, ac wedi hyny yn swydd Wilts. Yn y lie olaf daeth i gyd-
nabyddiaeth a'r Arglwyddes Huntingdon. A chan fod yr Arglwydd-
es yn gyfeillgar a'r Arglwyddes Charlotte Edwin, perchenog byw-
oliaeth Llangan, llwyddodd i gael y fywoliaeth bono, ym mro Mor-
ganwg, iddo. Felly, yn y fl. 1768, symmudodd Mr. Jones i'r fan a
anfarwoh^yd gan ei enw. Bu farw ym Manor Owen, ger Haw
Abergwaen, yn sir Benfro, Awst 12, 1810, yn 75 oed.f

6. * The History of Wales. Written originally in the British, by
Caradoc of Lhancarvan, Englished hy Dr. Powell ^ and augmented

by W. Wynne, Follow of Jesus College, Oxon. To which is added,

A Description of Wales, by Sir John Price. A new edition^ greatly

improved and enlarged with Pedigrees of Families.

London : printed for T. Evans, at No. 60 in the Strand, near
York Buildings, mdcolxxxiv.'

Yr oedd hwn yn chweched argraffiad. | Y mao y geiiiau a rodd-
Wyd mown llythyrenau Italaidd mewn argraff' goch.

* Gwel rliif 3 a 7, d.f. 1707.

+ [Wyr (fab mercli) i'r gWT da hwn yw y Tra I'harcliedig Lleweljii LlewcUin,
D.C.L., Deon Ty Ddewi, a I'henaetli Coleg Dewi ISaiit, Llaiibedr.J

4:Gwelrhif 1, d.f. 1584; rhif 1, d.f. 1GG3 ; rliif 1, d.f. 1097; rliif 4, d.f.

1702 ; rhif 17, d.f. 1779 ; a hwn ynia. Daeth dau argraHiad o hono allan yn y
lOedd ganrif, ym Merthyr 'ry*^'" y" 1812, ac liufyd yn 1832, gyila sylwadau
gau uji Kichad Lloyd. Y cyhoeddydd ydoedd Mr. E. Edwards, o'r Mwj-thig.
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7. * Ilyfryd GoffadwTiaotli y Cyfiawn, nou Farwnad Elizabeth

James, o bhvyf Caanowydd ar Wysg, yn sir Fynwe, &c.

Ahorhonddu argraffwyd gari J. Evuns, droa vr uwdw-r Diifvdd

WiUiam.'

Ail argraffmd.* INforcli ioiianc ra^orol mown crofydd ydoedd, ac

o doulii parclius. Yr oodd dau ewythr iddi yn weinidoj^ion yr
efengyl yn yr oes bono. Bu farw yn 19 ood.

8. ' Dull o Ymddiddan rliTmg Gwoinidog yr Efengyl, a Disgybl

ieuanc dan holiad. Gan Morris Griffiths, gorllaw IIwlfFordd.

Caef^Tddin, argraffwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst. m,dcx3,lxxx,iv.*

9. * Y Briodas Ysbrydol ; sef Pregeth Fuddiol, i bawb a gariant

oin Ilarglwydd lesu Grist mown gwirionedd. Ar Esai. Hv. 5. Dy
Briod yw yr hwn a'th wnaeth, &c. Ym mha un y gosodir allan

Undeb yr Enaid duwiol & Duw, a dedwydd Gyflvrr y cyfryw mewn
Bywyd, yn Angeu, ac yn y Earn. Gan P. W. Gweinidog yr

Efengyl.

Caerfyrddin, argraffwyd gan J, Eoss. 1784.*

Ni ollir animheu mai y Parch. Peter Williams a feddylir wrth y
P. W. uchod.

10 * A Tour in "Wales. Vol. i. and ii.

London, printed for Benjamin White, at Horace's Head, in Fleet
Street, mdcclxxxiv.'

Teithlyfrau Pennant ydyw yr uchod.

11. 'Ymddygiad Cristianogol ; nou Ffrwythau gwir Gristianog-

rwydd. Yn dangos y gwraidd o ba le y maent yn tarddu yn eu

dwyfol drefniad yn Nyledswydd Porthynasau, megis gw}T, gwrag-

edd, rliieni, plant, meistriaid, gweision, &c. Gyda gair o Gyfar-

wyddyd i Wrthgilw}T. Gan loan Bunyan, Carcharor Gobeith-

iol. A gylieitliiwyd o'r ail argraifiad yn Saesonaog.

Caorfyrddin, Argraffwyd gan J. Ross, dros P. Williams,
M,DCC,LXXX1V.'

12. 'Marwnad ar Farwolaeth y Parchedig Mr. Cliristopher

Basset, JT iouangaf, o Aborddawcn, yn sir Forganwg, Athro cel-

fyddydau, yr hwn a ymadawodd a'r byd ^t 8fod o Chwefror, 173-1.

Yn yr Slain flwyddyn o'i ood, ac a gladdwyd yn Saint Athwis.

Hwn oedd wr duwiol dysgodig a i'
' 'L»l, yn brcgoth\vr dwys,

gwresog, ac awdurdodol, }*u hoU .. tliau yr }8.:rryth}T*lan

;

• Gwel rhif 12, d.f. 1783.
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yn arweinydd goleu i'r pererinion trwy hoU hyfryd Iwytrau 'r bryn-

edigaeth yng Nghrist ; a mawr alar sy yr awrhon am dano trwy

holl ddeheudir a gogledd Cymru. 'Roedd ganddo ddiadell o rai

duwiol yn Mhorthcery, yn agos i dy ei dad, i'r rhai a bendithiodd

Duw ef. Y rhai sydd yn awr yn amddifad oni bai gweinidogion

fiyddlon eraill, y rhai sy'n gwneud eu gorau am edrych atynt. Gan
W. Williams.

Aberhonddu, Argraphwyd troa yr awdwr gan J. Evans. 1784.'

13. * Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards, preserved

by tradition and authentic Manuscripts never before published. By
Edward Jones (Bardd y Brenin).' 2 vols, folio. [London.]

Tr Edwabd Jones hwn oedd frodor o'r Henblas, Llandderfel, yn
Bir Eeirionydd, lie y ganwyd ef yn 1752. Daeth i Lundain yn 1774,

drwy gefnogaeth amrai wyr enwog, lie y cafodd sylw mawr, ac yn
1783, penodwyd ef yn Eardd i Dywysog Cymru, wedi hyny Sior rv.

Casglodd lawer o lyfrau prinion, y rhai y bu gorfod arno ymadael a
hwynt, er cael modd i'w gynnal yn ei dlodi, yr hwn dlodi a leddf-

wyd, pan ddaethpwyd i wybod ei sefyllfa, trwy flwydd-dal o 50/?.,

oddi wrth Gymdeithas Freninol Cerddorion. Bu farw Ebrill 18,

1824, yn 72 oed, a chladdwyd efym mynwent Marylebone. Gwerth-
wyd y gweddill o'i lyfrau ar gyhoedd, a daethant ag elw o 500/?.,

ac yr oedd yntau ei hun wedi gwerthu gwerth SOOjp. o honynt yn ei

gyfyngder.*

14. * Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi yn y flwyddyn 1784.

Trefecca, Argraffwyd yn y Elwyddyn 2i:,DCC,Lxxxiv.*

15. * Antiquities of England and Wales, by Francis Grose, 10

vols.

London. 1784.' 4to.

16. ^ * **Ti fuost fiyddlon ar ychydig, dos i mown i lawenydd dy

Arglwydd." Marwnad er Coffadwriaeth o farwolaeth Mr.

Dafydd Jones; pregethwr rhagorol yn perthyn i gynnulleidfa

Pentre-t^-gwyn, yn sir Gaerfyrddin
;
yr hwn yr ymadawodd a'r byd

liwn, yn y flwyddyn 1784. Gan John Morgan o blwyf Bedwellty

a'i cant.

Trefecca, Argrafi'wyd.*

17. ' Marwnad Mr. Christopher Basset. GanD. William.

Aberhonddu, Argraffwyd gan J. Evans. 1784.'

* WJlliams'B Dictionary qf Eminent WeUkmen,
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18. *Y Criation mewn Cyflawn Arfogaeth. Gan W. Gurnall.

Elian II*

Trofocca, Argraffvyd.*

Ni ddywedir pwy oodd cyfieithydd na chyhocddwr y g-yfrol

hon, dim ond oi bod newydd ei diytiuitliu i'r Gymra. ;^^ Y uuk* yr

hysbysiud gan gylioeddwyr y gyi'rol gyntaf, naw uilyuedd yii ol, yn
dwoyd fod yr ail gyfrol hon yn bared i'r waag, i)an gyhoeddwyd
bono. Wrth gynihuru y ddwy gyfrol, ymddengys ©u bod wedi eu

cylioithu gau yr un Uaw.f

19. * Marwnad John Price, o Blwyf Merthyr, yn Sir Frycheiniog.

A ymadawodd a'r byd hwn, i fyd yr ysbrydoedd, yn y flwyddyn

1784. Gan Thomas Dafydd.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr Awdwr, gan John Daniel.*

Dyma y lie cyntaf i gyfarfod ag enw John Daniel fel Argraffydd,

hob y nod (^ ) o ansicrwydd am y flwyddyn, a bu yn dwyn ym
mlaen y gelfyddyd hyd 1799, ysbaid pymtheg mlynedd; ond os

cymmerir y flwyddyn gyntaf y mae genym ei enw, 1770, gwna 19

mlynedd; ond bu un flwyddyn, neu bu yn cyhoeddi un llyfr yn
1794, mewn cyssylltiad a Mr. Ross, fel po buasent yn gymdeithion

yn y gorchwyl ; beth bynag, argraff'wyd un llyfr felly ; ond y mae
yr hanes sydd gonyf yn wahanol.

John Daniel ydoedd fab i araaethwr bychan yn y rhan isaf o sir

Gaerfyrddin, ae efe ydoedd unig fab. Efe a rwymwyd i'r gelfyddyd o

argraflu am saith mlynedd gyda Mr. Eoss, yng Nghaorfyrddin. Ar
derfyniad ei amser, cynuygiodd Mr. Koss iddo ran yn y fasnach,

ond efe a dewisodd weled mwy o'r byd, ae a aeUh i Lundain; a chan

ei fod yn gyssodydd neillduol gyflym, cafodd waith gydag argraff"-

wyr y brenin, a bu yn gweithio ar fryslythyrau y llywodraeth. Yr
oedd hyny ym mlwyddyn torfysg Gordon [1 780]. Wedi iddo briodi yn
Llundaiu, dychwelodd i Gaerfyrddin, a dechreuodd aigratiu

ar ei draul ei hunan yn 1783. Yn 1810, efe a sefydlodd y 'Car-

marthen Journal.' Bu farw lonawr 10, 1823, yn 68 oed ; ac y mae
wedi ei gladdu ym mynwent Eglwys plwyf Llangunnor, lie y mao
gwyddfa ar ei fedd ef, ac ereill o'i deulu.|

20. ^ * Ychydig o Eiriau a Hymnau o "Waith Thomas Dafydd.

Ynghyd a Chyfl'es ddiweddaf Mr. Dafydd Jones. Cyfieithydd

Salman a Hymnau Watts.*

21. 'Aurora Boroalis, &c. Y Goleuni Gogleddol. Gan W.
Williams.

Aberhonddu.'

•Gwelrhif21, d.f. 1775.

t Traethodydd, iii. t. 398.

:J Llythi/r oddi wrth ei ferch, Mrs. Georgo Thomaa, at Mr. W. Spurrell.
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Ymddengys fod liwii yn ail argraffiad.*

22. ' Atteb i "Wr Boneddig a geisiodd brydyddu senn i*r yspryd a

ddisgynodd ar rai gwrandawyr bywiol yn diweddar, ac a'u gwnaeth.

hwy i ganu a dyblu canu mawl i Dduw a'r Oen ; le, bendithio, mol-

iannu, llawenbau, llamu, a neidio o orfoledd eu iecbydwriaeth. Yr
atteb h-wn a wnaeth yr awdwr, nid mewn dull o waradwyddo y dyn

hwnnw, am ei anwybodaeth o'r Ysgrythyrau, a'i anfedrusrwydd i

brydyddu, ond i roi calondid i ganlynwyr Crist, fel na Iwfrhaont

ganmol eu Duw, er gwrtbwynebiadau yr anneallus a'r dibrofiad.

Gan William Williams.

Aberhonddu, argraphwyd dros yr Awdwr, gan J. Evans. 1784.*

['Tybia rhai mai y Gwr Boneddig uchod oedd un o'r enw William Williams,
Oedd yn Weinidog i'r Bedyddwyr yn Aberteifi, yr hwn hefyd oedd yn Ynad
Heddwch. Nid yw yr ysgrifenydd yn gwybod dim am ei gan, ond cyfieithwyd
Sylwadau o'i eiddo ar Ddirywiaeth mewn Pregethu a Clianu, gan Morgan ab
loan Rhys, yn 1794. Gwel dan y iiwyddyn h6no.

Mae pump o Hymnau yn dilyn yr 'Atteb' ucbod, y rhai ni chynnwysir yn yr
argraffiad o holl Hymnau yr Awdwr. Maent i'w gweled yn argraffiad

Mackenzie, t. 742 a 743, sef rhif xiii. hyd xvii. Mae y rhai blaenorol iddyut i

gyd yn argraffiad 1811. 'tj

23. ^ * Yr Hyfforddwr Cymreigaidd, &c. Gan Enocb Dafydd,

Caerfyrddin.'J

24. ' Cyfarwyddiad i Fesurwyr neu Arfer Cyftedin o'r ddwy
droedfedd. I. Mesur coed, pa un bynag ai crynion ai yscwdr, ai

byrddau, ystyllod a pblangciau, ac hefyd meini, lloriau, muriau,

wenscot, gwydr, gwaith. y llifwyr, gwaith y gof ; ac amryw o bethau

eraill yn arferol o gael eu mesur wrth y Ddwy droedfedd. Yn fuddiol

i'r Saer coed a maen, ioiner, gwydrwr, llifwyr a cliludwyr coed, gwyn-

galchwyr, ysclaters neu faenodwyr, a'r peithynwyr. ii, Tablau o

cbwanegiad trwy gyfrifiad, fel y gellir yn baws grynboi yr un swm
o droedfeddi neu latbenau yr byn a fesurir. iii. Byr gyfarwyddiad

i fcBur tir. iv. Cyfarwyddid i ddyall mesurau a pliwysau yscryth-

urol ; llecbres barod i fwrw arian ; ac amryw o bethau eraill yn dra

buddiol i bob marchnadyddion. Argraphiad newydd, gida chwan-

egiadau.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, gan E. Marsh. 1784.*

25. 'Tout in Wales, with Journey to London. 2 vols. By
Thomas Pennant. 1784.'

• Gwel rhif 7, d.f. 1774.

t Llythyr Mr. Morris Davics.

X Yn ol Ye(jrif Mr. Benjamin Davios.
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26. % <TheWlioloof the Trial of the King versus Rev. Win.

Pavios Shipley, Doan of St. Asaph, for a Libel, held at Wrexham,

Co. Denbigh. 1784.*

Y Deon SmPLEY ydoedd fab i'r Esgob Jonathan Shipley. Efe a
gyhooddodd anerchiad oi g.-lr, 8vr William Jones, at Rydd-ddeiliaid,

mewn amser o gryn gynhwrf gwladwriaetholynetholiadaelodsenedd-
ol, yr hwn y ceisiwyd ei wnoyd gan y blaid arall yn fradwriaoth. Yr
oedd y deon wodi priodi morch i Syr John Conwy o Fodryddan, yn
sir Flint. Mjil»\vysia<l<)<ld ei fab yntau y cyfouw Conwy, wrth yr

onw Uawn—WlUIiim Shipley Conway.

1785.

1. * Cyfiawnhad Pechadur : Neu'r Arglwydd lesu Grist, yr Ar-

glwydd ein Cyfiawndor. A draddodwyd mewn amryw Bregethau,

gan Obadiah Grew, D.D. Gynt Gweiuidog yr Efengyl yng
Nghofentri. At ba iin y chwanegwyd Traethawd byrr er amddifiyn

Bedydd Plant Bychain.* Gan y Parchedig Mr. Nathaniel
Taylor.

Trefocca, Argraphwyd yn y Flwyddyn, mdcclxxxv.* [12plyg.]

OBAPiAn Grew, D.D., a ddowiswyd yn amser Cromwel, gan faor

a swyddogion tref Coventry, yn woinidog phs'yf mawr St. Michael,
yn y dref hbuo. Ond cafodd ei droi ymaith pan adferwyd Siarl'ii.,

o blegid na chydymffurtiai a IFurfwasanaeth esgobyddol. Wodi
hyny bu yn caol ei erlid o le i le am weddio a phregethu. Yn 16G5,
yn amser y pla mawr, aeth i Lundain i bregethu, ond gyrwyd ef

oddi yno gan y Senedd. Yn 1672, cafodd ef ac ereill beth mwy o
ryddid, a dychwolodd at ei bobl, He y bu hyd nea y cyfyngw^'d eu
rhyddid drachefu yn 1682, pryd y bu raid iddo jTuadael, er ei fod
yn ddall. Pan ddaeth y Tywysog Orange (William iii.) i mewn i'r

llywodraeth, efe a ddychwelodd i'r ddinas, ac a bregethodd hyd o
fewn mis i'w farwolaoth, yr hyn a gjinmerodd lo yn 1689.-t-

2. 'Esponiad ar Ddammeg y Mab Afi*adlon. Gan John
Bunyan.

Caorfyrddin, Argraffwyd gan Joan Eoss.*

3. 'Myfyrdodau Ilorfoi, y rhan gyntaf, o gyfieithiad lor worth
Barnes.

Oaerlleon, Argraffwyd gan J. Monk.'

4. ' Y Cwestiwn mawr, sof Pa fodd y myn Duw gadw Dyn ?

Wedi ei ogluro mewn Pregeth ar Phil. ii. 12, 13. Gan E. Griffith,
G.E.

• pTm.ioi'r 'Traethawd Byr ' d.lalcn eiiw o'i eidilo ei him :—• Traethawd
Byr er YuuMiff\na licdyd.l Plant Byoliain. Gan y Parchetlig Mr. Nathaniel
Taylor. Ti-ofeoca : 17S5.' Atttnlir ef i'r g>*aith blaenorol, ond rhifnodir ei
ddaleuau ar wahan. ]

t Paliuer'a Calamy'i yon-Con. Mem, vol. iii. t>, M'S.
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Caerfyi'ddin, Argraphwyd gan J. Eoss. 1785.'*

5. If
* Darllen Dwfr a Meddyginiaeth. Gan Nathaniel Wil-

liams.*

Nathaniel Williams ydoedd frodor o- gymmydogaeth Meidrym,
yn sir Gaerfyrddin, a bu am beth amser yn weinidog cynnorthwyol
ordeiniedig i'r Bedyddwyr yn Ffynnon Henri, yn yr un sir. Bu
farw ddeutu 1815 neu 1816.f

6. ^ *Goleuni yr Efengyl; Pregeth. gan Edmund Jones,

Ebenezer, Pont-y-pool.'

7. * Gwaith Prydyddawl y diweddar barcbedig Dafydd Llwyd,
Gweinidog Eglwys Llwyn Ebyd Owen, yn Sir Aberteifi.

Caerfyrddin ; Argrapbwyd gan J. Eoss, yn Heol Awst, 1785.*

Dafydd Llwyd, neu David Lloyd, fel y dywedir ucbod, ydoedd
weinidog Llwyn Ehyd Owain, yr hon gynnuUeidfa oeddyn cofleidio

egwyddorion Ariaetb er ys blynyddau eyn hyn, trwy weinidogaeth
Mr. Jenkin Jones, a darfu i Mr. Llwyd, fel ei ddilynydd, gyhoeddi
yr un egwyddorion, a'u lledaenu, fel yr ystyrid ef yn sylfaenydd y
cynnulleidfaoedd Ariaidd a Sosinaidd [Undodaidd] yn sir Aber-
teifi. Cafodd ei ddysg yn y Coleg Presbyteraidd yng Nghaerfyrddin,
ac ymadawodd i waith y weinidogaeth yn y I8fed flwydd o'i oed, o

ddeutu y fl. 1 742, ac ordeiniwyd ef ynLlwynEhyd Owain, yn 1 745, pryd

y pregethwyd gan Mr. G. Palmer, o Abertawy. Yr oedd yn ysgol-

haig enwog, ac yn bregethwr nerthol, yn fardd o chwaeth ragorol,

ac yn ymlynol iawn wrth yr egwyddorion mawrion o ryddid gwlad-
ol a chrefyddol. Bu farw yn y flwyddyn 1778, yn 54 oed, wedibod
36 mtynedd yn y weinidogaeth. Gwelir mai ym mhen saith

mlynedd wedi ei farwolaeth y cyhoeddwyd ei * Waith Prydyddawl. '{

8. *Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y Elwyddyn 1785.

Trefecca ; Argraphwyd yn y flwyddyn m,dcc,lxxxv.*

9. *Mesurwr Cylfredinol. Gan Mathew Williams. Ail Ar-

graphiad.'

10. ' Llaw-lyfr Ysgrythyrol, neu Ddarluniad eglur o'r Ordinhad

o Fedydd. Wedi ei amcanu er budd i bawb, a ddymunant atteb

Cydwybod dda tu ag at Dduw ; a rhoddi rheswm dros eu Ffydd a'u

Hymarforiad, gyd ag Addfwynder ac Ofn. Gan y Parchedig Mr
Samuel Wilson'. Yr ail argraphiad ynGymraeg; a Gyfieitlw*

wyd o'r Pedwerydd Argraphiad yn Saesonaeg,

Ail argraffiad, gwel rhif 8, d.f. 1783.

+ Hanes y Bedyddxvyr yn y Dehtvbarth, gan D. Jones.

t ITanes Crefydd yng Nghymru, gan Peter ; a Llythyr cyfrinacliol oddi wrth
y Parch. Dr. David Lloyd, Athraw leithyddol Coleg Presbyteraidd Caer-

fyrddin, ac wyr i awdwr y llyfr uchod.
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Argraphwyd yn y Flw^dd^Ti m,dcc,ijucxv.' [12plyg,]

Cynnwysa 24 o dudalonau, ac hob enw arj^raflydd.

11. *EIogia, nou Fy^yrdodau ar Farwolaetli Mary Thomas, o

DrecastoU, yn sir Forganwg. Gan Thomas Williams. •

Trefocca, 1785.*

12. ^ * Pooras on several occasions (including the Complaint of

Cambria, done into English from the Welsh original), By E.

Lovibond. 1785.'

13. * Coffad\vriaeth o'r Haf Sych, yn y Flwydd}^! m,dcc,lxxxv.

Wodi ei osod allan ar Fesur Cerdd, gyd ag Adnodau YsgrythjTol

;

Er Cadarnhad i'r Gwirionodd, Trwy Ddymuniad amryw o Ewyllys-

w^ da i Lwyddiant yr Efengyl. Y Trydydd Argraphiad.

Caerfyrddin, Arp^aphwyd gan I. Daniel, 3m Heol-y-Brenin, Lie
yr argrephir pob math o gopiau am Bris rhesjTiiol.*

14. * Siamplau ofnadwy* Duw ar Droseddwyr: neu Wirioneddol a

neilldiiol Hanes am John Williams, o Blwjf Appledore, jm Sir

Dyfneint, neu Devonsliire, }t h\m a lyngcwyd i'r Ddaear hyd ei

ganol, ar y seithfed dydd ar hugain o fis ^lai diweddaf. A osodir

allan ar ddymuniad 12 o wyr Eglwysig, er rhybudd i ddynolryw.

Yngliyd a Ilanes William Roves, yr hwn a Grogwyd jm Dorchester,

Dydd IMercher, y nawfod o Fawrth, 1785, am Ladd ei Wraig, a

Thri Blant.

Mwythig, Argraphwyd tros John Lewis. (Pris Ceiniog.)

'

15. ' Tair Marwnad, &c. 1. D. Thomas. 2. Tim. Thomas. 3.

Dafydd Thomas.

Trefecca.'f

16. * MyfjT-dodau ar Farw'olaeth Thomas Eoes, Esqr. LlwjTipiod.

GanW. Williams.

Caerfyrddin.'t

17. If
* Darluniad Gras a Serchiadau Natur

;
yn gwoithio mown

Siomedigaeth, Ofn, a Hiraoth, jin mlirofiadau Mrs. Iklargaret

Lloyd, Gwraig Mr. William Lloyd, Pregethwr yr Efeng}'!, >Tiachos

Claddedigaeth Mab Bychan iddi, oddoutu Dog ^Ilwydd Oed, o'r

Frecli Won, jt hwn oedd jm Blontyn Glan, Call, a Ilawddgar, ac

yn moddu wrth bob arwyddion Wirionedd Gras, ac yn dw^Ti Tyst-

• [0 fam neu fani«lig.icth, luae yu dcbyg.l

t Uythyr Mr. B. Davies.

X Yu ol Yetjrif Mr. B. Davics.
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iolaetli i bawb a'i gwelai, iddo huno yn yr Arglwydd ym Mis Ebrill

1783. At ba lin y Chwanegwyd, Rliai Gwersi ar Farwolaeth John

Evans, Pregethwr yr Efengyl, yr hwn a fu Farw ym Mis Mawrtli,

1784. A Ehai Gwersi ar Farwolaeth. William John, o Llywele-

Mawr, Pregethwr yr Efengyl, yr hwn a ymadawodd ar Ddydd Sul

y 18fed o EbriU, 1785. Gan William Williams.

Aberhonddu, Argrapliwyd gan Wm. a Geo. North.*

18. [' Myfyrdod ar Angau, &c. Gan William Williams.

Caerfyrddin, argraffwyd gan J. Eoss, yn Heol Awst. 1785.*

*C^n alarnadol ydyw, o 85 o beniullioii. Gwel argraffiad Mackenzie, t. 736.*]

1786.

1. *Marwnad er Coffadwriaetb am Jane, gwraig Mr. Thos.

Foulkes, o'r Bala. A gladdwyd Hydref 28, 1785. Yn yr 68 o'i

hoedran. Gan William Evans.

Trefecca, Argrapbwyd yn y flwyddyn 1786.'

T gwrthddrycb ydoedd wraig gyntaf Mr. Foulkes, a mam gwraig

y Parch. T. Charles, o'r Bala.

William Evans ydoedd o'r Fedw Arian, ger llaw y Bala, a'r hwn
oedd yn un o'r * Cynghorwyr ' cyntafym mliKth y Methodistiaid yn

y cymmydogaethau hyny, ' ac a fu yn llafurus a diwyd i gyhoeddi

yr efengyl ar hyd eonglau tywyll o'r wlad, nes yr anhwyluswyd ef gan

y parlys, yr hwn a ammharodd ei gof, ac a wanhaodd ei synwyrau
amser cyn ei farwolaeth. 'f

2. * Histori neu Hanes Bwystfil rhyfeddol a anwyd o wraig, mewn
Pentref a elwir Meltham, yn agos i Huddersfield, yn y flwyddyn

1786.

Trefriw, Argraphwyd, 1786.'

3. ^ * Ychydig o Ymddiddan difrifol rhwng dau Ymdeithydd, sef

Owr Ifangc yn cwyno tan bwys cydwybod euog, a Hen Wr yn ceisio

ei gysuro. Gan Hugh Williams.

Trefriw, Argraphwyd.'

4. ^ 'Gwallt Samson: Pregeth, &c. Gan Edmund Jones,

Pont-y-pool.'

5. * Llytliyr y Gymmanfa at yr Eglwysi. 1786.

Trefecca : Argraphwyd yn y flwyddyn m,doo,lxxxvi.'

* LlytUyr Mr. Morris Davies.

t Dnjch yr Amseroedd, ail arg. t. 175, 213.
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G. ' Immanuol. Neul> ' ^^
il> Duwyny Cnawd.

Wodi oi Agor. Gan y g\\

;

^ miw, JumoH Uslior,

Gynt Arch-Esg^ob Armagh, yn Iwerddon. Newydd ei gj-fieithu i*r

Gymraog gau W. Williams, Gwoinidog yr Efongyl.

Trofocca, Argraphwyd yn y fl\r}'ddyn m,dcc,lxxxvi.*

7. 'iSIarwnad John Thomas, Gwoinidog Maesyborllan, gan

Benjamin Francis.

Caorfyrddin, Argraphwyd gan J. Daniel.'

8. * TTymnau a Chaniadau Dinviol, ar fosurau lion a newj'dd

:

gyda Phrofiadau Ysgr}'th}Tol, er cadarnhad iV gwirionedd. Gan
loan Sanders, o Blwyf Penbre, yn sir Gadrfyrddin.

Caorfyrddin, Arp^afTwyd gan loan Daniel, (Gvrerthwr Llyfrau,

&c.) yn Ileol y Brouin, Llo yr Argroffir pob math o gopiau, yn
gywir ac yn hardd, ac am bris tra rhesymol. mdcclxxxvi.'

9. * Y chwechod Ban o Ganiadau Seion : neu Hymnau ac Odlau

Ysprydol gan John Thomas.

Trefecca. Argraphwyd yn y Flwyddyn mdcclxxxvi.*

Y mao yr awdwr yn arwyddo y rhagymadrodd o'r * TJ Coch, gor

llaw'r Ffynhonau Plwjdf Llan Drindod Sir Faesyfed.'

10. * Aleliwia ; neu Hymnau porthynol i addoliad cyhooddus a

theuluaidd. Yr ail Lyfr. Gan Benjamin Francis.

Caorfyrddin : argraffwyd ac ar werth dros yr Awdwr gan J.

Daniel. 1786.'*

11. * !Marwnad ar Farwolaeth Eowland Jones, o Graian-Frynn, ym
Mhlwyf Llanfigail, yn Sir Fon, Yr hwn a hunodd gyda'i Dadau
Ebrill 10. 1785, yn llawn 37 oed. Gan Thomas Morris. At ba

rai y ehwanogwyd, Ymddiddan rhwng y ddwy Eglwys, &c.

waith Dafydd William.

Caerf)Tddin, Argraffwyd gan loan Daniel. m,dcc,lxxxvi.*

12. 'Blieolau a Doddfau, i'w cadw gan GjTndeithas o Foneddig-

ion, Llafurwyr, Crefftw>T ac oraill, Trigolion Tref y CastoU-Nowydd

yn emlyn, A'r Gym'dogaeth, yn Sir Gaerf>Tddin.

Caorfyrddin, Argraffwyd gan I. Boss, }ti Ileol-Awst.
M.DCC.LXXXVI.'

13. * Memoirs of Great Britain and Ireland, from the Dissolution

of the Last Parlianiont of Charles ii. until the Sea Battle of la

Hogue, by John Dalrymple.
• Gwel rhif 20, d.f. 1774.



628 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1786

London, W. Strahan 1771 and 1786.'*

William Strahan, yr argraffydd, a anwyd yn Edinburgh, yn
1715. Wedi cael dysgeidiaeth. ieithyddol, efe a rwymwyd yn
egwyddorwas gydag argraffydd. Wedi dysgu ei gelfyddyd, aeth i

Lundain i weitliio, ac mewn canlyniad, i ymsefydlu ; a bu mor llwydd-

iannus, fel, erbyn y fl. 1770, yr oedd yn un o'r argraffwyr helaethaf

ei waith yn Llundain, a phrynodd ran o hawl-fraint Mr. Eyre fel

argraffydd y brenin, yn yr hyn y parhaodd hyd ei farwolaeth, yr
hyn a gymmerodd le, Gorphenaf, 1785, yn 71 oed.f Yr oedd yn
rhaid fod y llyfr hwn yn y wasg pan fu farw, ond heb ei gwblbau
byd ddecbreu y iiwyddyn bon.

14. ^ ' History of Wales, Account of the Ancient Britons, Wars
between tbe Saxons and Welsh &c. to the entire Conquest of Wales,

and Ancient Memorials of Welsh Princes. By the Eev. Wm.
Warrington. 1786.'

[Nis gall yr enw, fel ei gosodir yma, fod yn gywir. Diau mai ei gymmeryd
o ryw gofrestr llyfrau a wnaeth yr awdwr. Cyiiah. rliif. 17, d.f. 1788.1

15. ^ * A Discourse to the Distressed Clergy of Carmarthen. By
the Bishop of St. Davids.

Carmarthen, Printed 1786.'

J

Yr esgob oedd y Dr. Smallwell. Y bregeth a draddodwyd i'r

offeiriaid yng Nghaerfyrddin.

16. ^ 'The Miscellaneous Companions, being a short Tour of

Observation and Sentiment thro' a part of South Wales : Maxims

and Thoughts, On Marriage, Our Last Day, Punishment, World of

Spirits. By Wm. Matthew. In in Volumes.

Bath, 1786.»

Cynnwys chwedlau am hyswiaeth gwragedd Cymru, glanweith-

dra, baw, ac am dlysni prydwedd merched y Cymry.

17. [* Galar a Oorfoledd y Saint : neu Hymnau cymmwys a pher-

thynol i Addoliad Cyhoeddus. Gan William Lewis, Llan-

gloffan.

Trefecca : Argraphwyd yn y Flwyddyn m.dcclxxxvi.' 12plyg.]

* Dlct'ionnaire Blhluxiraph'uinr, yr hwn sydd yn waith rhagorol yn yr iaitli

Ffrancaidd, yn cynnwys rhestr o lawcr o filoedd o lyfrau hen a phrin, yn ain-

rywiol ieithoedd Ewrop, yn bedair cyfrol, 8plyg ; ac y niae oyfargratV da o hono
yn llyfrfa \V. Chand)ers, Ysw., llafod, sir Abcrteifi, i'r hwn y niae y golygyiUl

[yr awdwr] yn rhwymedig am y parodrwydd a ddaugosodd, iddo gaol niyuedfa

mor rhydd i'w lyfrfa ragorol.

t Gentleman'8 3fagnzive, 1785, pp. C3S-640.

X llotteu's Cataloyue.
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18. [* Ychydig o Jlymnau a Clianiadau Newyddion ar amrywiol

acliosion : pa rai iii arj^aphwyd oriocd o'r blaoa. Gan Gwilym ab

Elis.

Trefecca: Argraphwyd, tros yr awdwr, yn y Flwyddyn.

MDCCLxxxvi.' 24 tudalen.

Yn hwn y dku? yr imvu adiuibydJua, • Nia gallodd angau du dJal lesu'n

gaeth,' &c.*]

1787.

1. *Marwiiad ar y Parchodig 'Mr. William Davies, o Gastell-

nodd ;
yr hwn a jTiiadawodd a'r Byd, ddydd Gwener y 17 o Awst,

1787. Yn y driugoinfed flwyddyn o'i oed, ac a gladdwj'd ym
Mynwont Castell-nedd ; wedi treulio tros 30 o flynyddau i bregethu

Efongyl Crist ymhlith y Methodistiaid : ynghyd & rhai gwersi i

eraill a fuont feirw yn yr Arglwydd. Gan William Williams.

Trefecna, Argraphwyd yn y flwyddyn M,DCc,xxxvn.' [IGplyg:

12 tudalen.]

2. * Y Cyssylltiad rhwng Ffydd Achubol a Gweithredoodd da,

mo\\Ti Pregoth ar Tit. iii. 8. Gan y Parchedig John 11 all ward,

A.M. Ficar Shudbury, yn Sir y Mwytliig, a Cliyfaill o Ysgoldy

Caerwrangon yn Ehydychen.

^Iwythig : Argraphwyd gan T. Wood, dros y Gymdeithas, yn y
flwyddyn m,dcc,lxxxvii.'

Ymddengys fod hwn yn ail argraffiad.f

3. * Marwnad ar Farwolaeth Mrs. Ann Parry. Gan y Parch. T.

Jones. 1787.*

Thomas JoxEs, a anwyd yng Nghaorwys yn 1756. Cafodd betli

dysgeidiaoth ioithyddol, gyda bwriad o fod yn woinidog yn yr
Eglwys Sefydledig; oud ymunodd a'r Methodistiaid Caltinaidd, ym
mlilith y rhai y bu yn Uafiirio fol progothwr a gweinidog yn ftydd-

lawn a defnyddiol am agos deugain mlynodd. Ysgrifonodd gryn
lawer. Ei waith mwyaf yw ei * Forth3'rdraith.' Ilynododd oi him
fol amddiflynydd y tybiau athrawiaethol a ystyrir yn '''"* Id,

mewu g\\Tthwyuebiad i'r Pai-ch. 0. Davies, yr hwn ay i ar

jT oehr arall, a'r hwn ydoodd yn uii o'r Wesleyaid. v yuiuiodd
liofvd * Y Cristion mown Cytluwn Arfogaoth,' gan Gumal, yn 4

cyfrol. 13u farw yn Ninbych, Mohciin 1»^, 1820, yn 64 oed.J

4. 'Egwyddo'rion y Grefydd Gristuogawl yn gynhwysol mewn
Catechism Byrr, a ossodwyd allan gan Gymmaufa o Ddilinyddion

'
. M<irri8 I

'

:3, d.f. i:

t C"/ iioiu.^ h'l/ii'j'' Hi')!*. JoMtjt^ o (L'-ci imioycu ; >vu.iamsa

Emifh '«.
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yn Westminster, yn y flwyddyn 1647. A Bedydd gwedi ei eglur-

hau trwy'r Ysgrythyrau yn ol barn y rhai a gamenwir yr Ail-

Fedyddwyr. A'r cwbl k ddosparthwyd yn Byngciau Gwahanol, ac

a brofwyd trwy eglur a pherthynasol Destynau o'r Ysgrythur. Er
Budd i leuengctid Cymru.

Trefecca, Argraphwyd yn y flwyddyn 1787. (Pris Pedair
Ceiniog).' [12plyg: 60 tudalen.]

* Catechism y Gymmanfa ' ydyw, ond wedi ei droi ar y pwnc o-

o fedydd yn ffafriol i drochiad, at wasanaeth y Bedyddwyr. Y mae
rbagymadrodd iddo gan Abel Morgan.

5. Cynnadledd Ymresymaeg rliwng Pleser a Gofid; ar ddull

Interlude, &c. Gan Thomas Edwards.

Caerfyrddin. ' 1 2plyg.*

6. * Testyn y Traethod yr "Wythfed Llythyr, a gymerwyd o''r

Littani. waith Ellis Eoberts, Cowper.

Trefriw, Argraffwyd, 1787.'

7. If *Y Chweched Llythyr ar ddull pregeth. Gan Ellis-

Roberts, Cowper, Llanddoged.

Trefriw, Argraffwyd.'

[Diau y dylasai hwn fod o flaen rhif 6 ; canys y mae hwnw yn wythfed o
lythjrrau Elis Gylchwr ; tra nad yw hwn ond y chweched.]

8. * Marwnad ar farwolaeth y Parchedig John Thomas, Gynt o
Faes y Dorglwj^d, &c. Gan B. Francis.

Caerfyrddin, Argraphwyd yn 1787.'

9. * Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, 1787.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel, yn Heol-y-Brenin.'

10. ' Can Dduwiol, &c.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel, 1787.'

11. * Eliai Hymnau Newyddion ar Fesurau nowyddion. Gan W.^
"Williams.

Trefecca: Argraphwyd yn y Flwyddyn, 1787.'

[* Hymnau olaf " Per Oaniedydd y Cymry " yw y rhai hyn, yn cynnwys hymn
847 liyd 800 yn yr argraliia<lau o'r holl waith. Llyfran byclian ytloeild o 12
tudalen, cyftelyb i ddau arall a argrallesid o'r blaen. Yn y nuuld hwn y
gorphenodd ei hymnau g^ve^tllfa^\T, wedi bod yn cyfansoddi o 174.S liyd 1787,
pedair a deugain o flynyddoedd ! Mae yr liynm olaf, sef 800, yu ddiwoddglo
tra phriodol i'r cyfan, ac yn gyflawn o deimlad.'t]

* Gwladi/arivrf Mai, 18.S8, t. 144. (Thomas Edwards =Twm o'r Naut.

J

t Llythyr Mr, Morris Davies.
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12. ^ 'Discourse against the Jurisdiction of the King's Bench

over Wales, by Process of Latitat.'

Nid ydys 3m deall i him gaol oi argraffu wrtho oi hun, ond ym
mlilitli traotliodau cyfreithiol Ilarfj^raves, yn y Hwyddyu hon, yn
l)od\var- ac yu wyth-plyg. Yr awdwr ydoedd Charles Pratt, wedi

hyuy Arglwydd Ganghellydd Camden.*

13. 'The History of Wales, in nine Books: with an Appendix.

By the llov. William Warrington, Chajjlain to the Kight

Honourable the Earl of Besborough.

London : Printed for Johnson, No. 72, St. Paul's Church-yard.

MDLCCXXXVlI.'f

14. * Ycliydig o Eheolau yw derbyn ai harfer gan bob Dyn, ac

sydd am fod yn Gristion yn ol y Bibl. Yn dd\ry ran. i. Rhan yn

erbyn Beiau [ie pob Beiau] yn cael eu gwahardd, mi enwaf rai ; ac

y mae Aelodau Eglwysig yn dueddol iddynt, y rhai a waherddir yn

eglur yn yr Ysgrytliyrau, ac y mae Duw yn anfoddlon iddynt. n.

Khan yn cynnwys amryw ddyledswyddau a orclunynir ; mewn cyf-

lawniad cydwybodol o honynt y derbyn Crist'nogion amryw fen-

dithion, &c. Gasgliad John Eichards Llwyngronw.

Machynlleth : Argraphwyd gan T. Evans, 1787.'

1788.

1. 'Dechreuada Chynnydd Crefydd yn yr Enaid. A eglurwyd

mewn amryw Gyfarchiadau Difrifol ac jnnarferol, wedi eu cym-

hwyso at bob Math ac Amgylchiad Ddynion ; Gyda Duwiol

Fyfyrdod, neu Weddi, Wedi ei 'ehwanegu at bob Penned. Gan

P. Doddridge, D.D. A gyfieithwyd i'r Gymraeg allan o*r imfed

ar ddi^g Argrafiiad jti Saes'neg, er lies i'r Cymru un laith, Gan
John Griffith, Gweinidog yr Efongyl.

Yn y Mwythig : Argrafifwyd ac ar werth gan J. a W. Eddowes,
a chan )T Awdwr yn Aborgafenny, 1788. [Pris 2s. mewn papur
glas, neu 2s. Gc. wedi ei rwymo.]

'

John Griffith ydoedd fab ac a anwyd
yn 1753. Cafodd oi ddvsgeidiiK ;ii mi Neillduwyd
ef i'r woinidoL^aeth, i gjnniuUeidl'a o Ymneillduwyr jti Llanfyllin,

yu 1780, a svTnmudodd i Gaoniarfou yn 1782, ac i Aborgafunni )*n

1784, ac i Gaeniarfou yn 171)7. Bu yn briod ddwy waith^y tro

c\nitaf, ag Ap:nos Meredith, o gor y Trallwng, sir Drefaldwyn, a'r

ail waith, a Mrs. GritUth, gweddw o ger Khoslan, Eiliouydd, yn sir

* 2 Harg. Juri*. Excer. 301 ; and Archaologia CambrrwtU^ vol. i. third aeriea.

f Gwel rhif 14, d.f. 17SC. [Ymddengys fud hwn yn ail argrafiiad o War-
rmgtou.J
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Gaernarfon, o'r hon briodaig y mae wedi deillio dau o weinidoj^^ion

parchus iawn ym mlilith yr Annibynwyr, sef y Parch. W. Griffith,

Caergybi, a*i frawd, y Parch. John Griffith, Buckley. Bu farw
Chwefror 13, 1818, yn 65 oed,* wedi bod yn pregethu 40 mlynedd.

2. *Tr Athrofa Ead, &c. gasgliad a myfyriad JohnEoberts.
M,DCC,LXXXVIII.'

Math o silliadur mawr ydyw, o waith * Almanaciwr Caergybi,*

ag iddo ragddalen farddonol (heb law yr un uchod), yn ol dull ei

* Gyfeillion,' neu ei Almanaciau.

3. * Y Bibl Sanctaidd, gyda Sylwadan y Parch. Peter "Williams.

Argraphwyd yn Nhrefecca.^

Yr oedd hwn yn drydydd argraffiad.f

4. ' Llyfr Gweddi Gyffredin a Gweinidogaeth y Sacramentau, &c.

Mwythig ; Argraphwyd ac ar werth gan Ann Prys. mdcclxxxviii.'

Y mae yn debyg fod Stafford Prys wedi marw erbyn hyn, a bod y
fasnach yn awr yn cael ei ddwyn ym mlaen gan ei weddw, ac mai hi

yw yr Aim Prys hon.

5. 'Esponiad ar y Deg Penned gyntaf o Genesis, a rhan o'r

unfed-ar-ddeg. Gran yr enwog a'r Parchedig John Bnnyan.

Newydd ei gyfieithu yn ofalns ac yn ffyddlon i'r Gymraeg, o'r Ar-

graffiad diweddaf yn Saesonaeg.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan John Daniel. (Pris Swllt heb ei

rwymo.) '

Cynnwysa 160 o dndalenau wythplyg. Argraffwyd ef hefyd yn
Llanrwst yn y 19edd ganrif. Yr oedd ym mwriad Mr. Daniel gy-
hoeddi holl waith Bnnyan, fel y prawf y nodiad canlynol :

—
' N.B.

Gan fod Mr. Daniel wedi cael ei siomi mewn perthynas i'w amcan i

argraffu holl waith Mr. Bnnyan, gan na ddaeth cynnifer o enwan ag
oedd yn angenrheidiol mewn trefn i'w annog i ddwyn yn y blaen

waith mor bwysig, mae yn awr yn bwriadn gosod yn y wasg Espon-

iad Mr. Bnnyan ar ran fawr o Genesis, o gylch swllt o bris. Ac os

bydd yn gweled parodrwydd yn ei gydwladwyr i gymmeryd hwnnw
yn fuan oddiar ei law, y mae yn bwi'iadn argraffu y UeiU, bob nn, yn
gyfatebol i'r blys a brofo mewn dynion i'w derbyn.'J

6. * Caniadau Seion : nen Hymnan Ysgrythyrol a phrofiadol, i'w

cami yng nghynnnllcidfaoedd y Saint, ynghyd & Mar"vvnadau ac

Odlan. Yr ail Argraphiad. Gan J. Thomas, Gweinidog yr

l^ift'iigyl.

* IfanPM yr YmneilUhivnir, gan D. Morgan, t. 27G-270.

t Owel fhif 1, (l.f. 1770 ; rhif 5, d.f. 1781 ; a Invn yma.

t Owaelod dalen olaf ' Llythyr y Gyimnaufa at yr Eglwysi [y Bedj'ddwyr],
1789.'
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Trofoccjv ; ArJrI•npll^^'}'(l, ac ar %v. a flian }t Aw(1\%t, a clmn

Mr. Jolin Thomas, Siupwr yn ]/ y Medd, Sir Fon, a chan

Owen Owens, Caernarfon. m,dcc,lxxxui.'

Yr ocdil yr awd^^T wedi cyhoeddi * Caniadau Seion * o'r blaen yn
rhanau aclilysurol, hyd i chwech ; ac yn awr yn eu cyhoeddi }ti un
llyfr. Y 3ydd, y 4ydd, a'r God yn nnig o honynt a fedrais eu

cofrestm.*

7. * Trocdigaeth Athens : Ei fawr Gableddau gynt, a*i p^eiliomns

Ddahadaa.—Yn ymgyfiirfod a TheologTLs—Yn ymddadlen oddiar

System Epiciirius, yiii;hylch y dechreuol Achos, a pha fodd y daeth

yr hyn a weHr mewii Bod.—Theologus yn ei atteb ; bod y Greadig-

aeth, Hani, Lloer, Ser, Planedau, Tir, a M6r, yn dangos fod Daw, ao

mai efe yw Creawdwr a Chyiihaliwr pob Peth gweledig ac anweledig.

—Creadigaeth yr AngyHon.—Rliyfel yn y Nef.—Creadigaeth yByd.

—Rhai yn gwrthgilio.—Dedwydd Gyflwr Dyn.—Uffem yn yra-

gyngbori pa fodd i'w gwympo, ac yn llwyddo.—Ei alaethns Gyflwr

trwy'r Cwymp.—Cyngor Tri-yn Un.—Cri«t yn rhoi ei hun yn lach-

awdwr.—Ei Dd}4bdiad i'r Byd, ac ar ol gorphen G-vvaitb y PrjTiedig-

aeth yn esgyn at y Tad.—Ei ail Ddyfodiad.—Y Fam gyffredinol.

—

Dcdwyddwch y Duwiol, a Thrueni yr Annnwiol. Lie yr ymddengys

Doethineb, Grallu, a Daioni Duw, me^\^l Creadigaeth, Rhaglnniaeth, a

Phrynedigaeth. Hefyd, Gohvg Fer ar y DivN-ygiad diweddar, Tystiol-

aeth Ffydd, ac Adlais y Proph\vydi.—Am Gwjmp Anghrist, Galwad

yr luddewon, Llwyddiant yr Efengyl, a Gogouiant yr Eglwys yn y
Dyddiaa divveddjif. Yn Dair Rlian.—At ba un y cl^waneg^vyd Hymn
ar Ddioddefaint, Marwolaetb, ac Adgyfodiad Crist. Gan J. Owen,
Machynlleth.

Caerfyrddin, Argi'aplnv}'d ac ar werth dros yr awd\\T, gan loan
Daniel, yn Heol-y-13i-euin. 1788.'

Joim OwRN ydoedd fasnach\NT ym Machynlleth, ac yn un o
berch li mwn y Dyfn-gv\Tn. Yr oedd yn aelod eglwys-
ig gv' iaid Calfinaidd. Bu farw yn Llaiigyndeyrn, sir

Gaorfyrddiii, yii i^'M), yn 72 ood. EfelycUiad ydyw^ y gwaith hwn.
o ' Theomemphus ' WiilLim.s Pant y Cel^-n.

8. * Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, 1788.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel, yn Heol-y-Brenin. Llo
gelHr cael ar werth, newydil ei droi i'r CyniiTieg, o waitli ^Ir.

UDyan, Esponiad ar y Deg Pcmiod gyntaf o L^-fr Genesis, &c.
Pris Swll. Elw da i Brynwyr nifor o honynt ynghyd.'

• Gwel d.f. 12. 17G2 ; rhif 13. d.f. 17G4 ; a rhif 9. d.t 1786,

i
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9. ' Marwnad, neu Dduwiol Gofifadwriaeth am j ParcHedig Mr.
Thomas Davies, Gynt Gweinidog jv Efengyl

;
yr hwn a ymadawodd

a'r byd hwn Gorphenaf 26, 1788. Gan Rees Lloyd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin,
.1788.'

10. * Allwedd Newydd i Ddysgn Darllain Cymraeg
;
yn cynnwys-

Tablan a Phennodau cymhwysiadol i'r diben hynny, o Eiriau Dwy,
Tair, Pedair, a Phump Llythyren, Hyd at ELriau Pump a Chwech
Sillaf. At ba Tin y Chwanegwyd, Traethawd Byrr ar Gramadeg,

Cymraeg, ynghyd a Chatecism Ysgrythurol, Mewn Dull Ymddiddan,

Rhwng Aradwr a'i Gathrenydd : Wedi ei amcann er Bndd Cyffredin-

ol, ond yn fwyaf neillduol er Addysg Ysgolion Cymraeg. Gan Owen
Hughes, Gerllaw Trefdraeth, yn Sir Benfro.

Caerfyrddin : Argraphwyd yn Heol-y-brenin, ac ar werth yno
gan loan Daniel, lie yr Argrephir pob math o Gopiau am bris

rhesymol. [Pris Chwe' Cheiniog.]
'

Math o silHadur mawr ydyw, tebyg i * Athrofa Bad * John
Roberts,* yn cynnwys elfenau gramadeg, catecismau, Sec.

Owen Hughes ydoedd fab hynaf i Erasmus Hughes, o Benlan, Llan-

ychlwydog [ger Trefdraeth], yn sir Benfro, ac a anwydyno yn 1754.

Yr oedd yn ewythr, frawd ei dad, i'r Parch. Joseph Hughes (Cam
Ingli), ficar Meltham, sir Gaerefrog. Cafodd ddysgeidiaeth dda, hyd
i'r Groeg a'r Lladin. Ymsefydlodd fel ysgolfeistr yn Nhref Dafydd,

ger ei gartref, lie hefyd yr arferai bregethu mewn capel, a yst^nnr yn
gapel Eglwysig, cyn ymraniad y Methodistiaid oddi wrth yi' Eglwys
Sefydledig. Dywedir iddo gyhoeddi rhai pethau ereill, megys
* Marwnad y Rhagrithiwr.' Bu farw yn 1799, yn 45 oed ; a chladd-

wyd ef ym mynwent Llanychlwydog.f

11. * Llythyrau at Gyfaill ar y Pwngc o Fedydd. Gan y Parch-

edig B. Evans.

Caerfyrddin. Argraphwyd gan J. Ross, yn Heol-Awst, 1788.'

Cynnwysa naw o lythyrau, yn gwneyd llyfr o 48 tudalen 12plyg.

Dadleuon ydyw a'r Dr. W. Richards, o Lynn.

[Yr awdwr ydoedd y Parch. Benjamin Evans, o'r Dref "Wen, Ceredigion.]

12. * Thesaurus Ecclcsiasticus : An Improved Edition of the Liber

Valorum ; containing an Account of the Valuation of all the livings

in England and Wales ; their Charge in the King's Books, respcctivo

Patrons, &c. With Appendix containing I. Certain Papers of In-

struction and Direction, relative to Ordination, Institution, Qilecn

* Gwel rhif 2.

t Yr JJaul, 18C3, t. 47-9. [Cymh. rkif 14, d.f. 1788.]
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Ann's Bounty, Ac. ii. Substance of the Act for promoting, the

Ut sldence of the Cloigy, by fticiliating the Buikling of Parsonage

Houses. III. The Nature of Tithes illuntrated, with an Account of

all things titliablo, and the Manner of collecting them. iv. Tho

Matter of A<^stment Tithe sumniiirily explained, in a Statementof tho

case of the Vicar of Holbeach. By tho llev. John Lloyd, A.B.

Late of Jesus College, Oxon.

London : Printed for Lockyer Davis, in Holbom, printer to tho
Royal iSociety. mdcclxxxviii.'

Y mao yr uchod mor briodol i Glymm a pho buasai yn pcrthynu ond
i Gymru yu unig, gan fod cymmaint ynddo o'r * Liber Valorum ' ag
sydd yn cymmeryd i mewn y pedair esgobaeth Gymreig.

13. * Manvnad ^frs. Mary Morice, g^vraig !Mr. David Morice,
Pregethwr yr Efent;yl ; Yr hon a gafodd ei symmud o'r Byd hwn o
ddeutu Mis Ebrill 1788. At ba uu y chwanegwyd Rhai o Fyfy^^lod-

au Mr. David Morice, ar cyfryw Achos. Diar. 10. 7. Cofladwriaeth

Cyfia^^^l sydd fendigedig, ond Enw'r Drygionus a bydra. Gau
William Williams.

Caerf)Tddin, Argrafifw'yd J. Ross, yn Heol-Awst, m,dcc,lxxxviii.'

[12plyg : 8 tudalen.l

14 % • Marwnad loan Ilarri, o Dref Amlod. Gan Owen
Hughes.

Caerfyrddin.**

15. ^ * Gweddi i'w harfer tra byddo ci Fawrhydi dan h\vj8 y
dolur presennol.

Llundain.'

IG. % ' Cyfoeth i*r Cyniry. Ymadroddion. O g.isgliad Toplady.
Cyfieithwyd gan Peter Williams.

Caerfyrddin.*

Mr. ToPLADT ydwdd offeiriad efengylaidd o egwyddorion uchel
Gjilfinaidd, pleidiol i Fethodistiaeth fel ei cefnogid gan yr Arglwyddes
Huntingdon. Yr oedd lu fyd yn olygjdd y (7twf/)f7 Mmjaziur, yr h'wn
oedd gyhoeddiad cyfuodol y blaid o Fethodistiaid Cailiinaidd yn yr
oes hono.f

• [Owcler rhif 10, dan y flwyddyn hon.]

t [Augustus Montague Toplady a an\»')'d jti Ffarnham, Surrey, ynv
fl. 1740 : cifcxM ei tUyag yn Ys^ol WestmiusttT, ac yng Ngholetr y Drindod,
Dulyn ; ;i l>u farw yn ehrw^'.-ul Broad Ucnbury, yu Il^yfuamt, yn 1778. Lleinw
ci ysgrifcuiadau chwech cyfrol.j
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17. * History of Wales,, in nine Books : with an Appendix. By the

Bev. iWilliam Warrington, Chaplain to i^he Right Ebnonrable

the Earl of Besborongh. The Second Edition.

London : Printed fod J. Johnson, No. 72 St. Panl's Churchyard.
MDCCLVXXXIII.'

[Y mae yr awdwr eisoes (rhif 14, d.f. 1786, a rhif 13, d.f. 1787) wedi cofrestni

dau argraffiad. Ehaid gan hyny fod hwn yn drydydd argraffiad, neu ynte, bod
y trydydd wedi ei gofnodi yn lie yr ail d.f. 1787, a'r ail yn y lie y trydydd.
A ganlyn yw rhagddalen y trydydd argraffiad, yr hwn sydd yn awr o'm blaen :

—

' The History of Wales, . in Nine Books : With an Appendix, By the Rev^
William Warrington, Chaplain to the Right Hon. the Earl of Besborongh^
In two Volumes. ' The Third Edition.

London : Printed for J. Johnson, No. 72, St. Paul's Church-Yard..
M DCC LXXXVIII.' 8vo.

Nid wyf wedi gweled yr ail a'r trydydd argraffiad. Sonia yr awdwr ar
ddiwedd y Rhagymadrodd i'r argraffiad hwn, ei fod dan rvvymau i 'Mr.
William Owen, of London,* am ddiwygio llythyraeth y geiriau a'r enwau
Cymraeg.]

Diwygiwyd llythyreniaeth y geiriau Cymreig i'r argraffiad hwn
gan y Dr. W. Owen Pughe, ac y mae parthlen o Gymrti ynddo, gan
yr nn, yng nghyd ag achau Tywysog Cymrn. Y mae ynddo gyf-

ieithiad Seisonaeg o gywydd Llywarch Hen ar farwolaeth Cynddylan,

Tywysog Powys, gan y Parch. John Walters, awdwr y ' Dictionary.'*

Y mae yr awdwr yn cydnabod hefyd y cynnorthwy a gafodd gan y
Parch. John Lloyd, gynt o Gaerwys,t yr hwn a fu farw yn 1814, yn
81 oed,.ac ym mhen ychydig wythnosau ar ei ol, Ann ei wraig, yn 80
oed, a'r hon oedd yn ferch David ThelwaU, Ysw., o Flaen lal.J

18. ' Coffadwriaeth o Dir Angof, nen Farwnad y Parchedig IVIr.

Evan Davies, gynt Gweinidog yr Efengyl yn Eglwys Bethesda, yn

sir Fynwe. Ymadawodd ar Byd Ebrill 22, 1788, yn 79 oed. Gan

Dafydd William.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Daniel.'

19. ' Marwnad o Goffadwriaeth am Mr. John Jones, o Ferthyr-

Cynnog, yn Sir Frecheiniog.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Daniel, yn Heol-y-Brenin, 1788.

Lie gollir cael ar worth, newydd ei gj^eithn i'r Gymracg, Esponiad

ar y Deg Penned Gyntaf o Genesis, o Saesonaeg yr enwog Mr.
Bunyan, Pris SwUt, ynghyd ag Elw da i ail-werthwyr'

* [Nid John Walters y geirlvfrwr yw y gwr y cydnebydd Warrington ei

rwymedigaethau iddo, ond ei fab, o'r un euw, athraw Ysgol Rhuthyn : gAveler

rhif 15, tf.f. 1780 ; a rhif 21, dau y flwyddyn hon.]

f Preface and note to page 504, second edition [p. 312, 3rd. Edit.].

t Cent. Mdff. vol. Ixxxiv. part i. p. 523 ; g\vel rhif 14, d.f, 1786 ; a rhif L'i,

d.f. 1787. (Yr oedd Mr. Llwyd yn dad i'r diweddar foueddigea wladgar
Angharad Llwyil.]
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Y mac liefyd yn gyssylltiol,

20. * Can Dduwiol : neu Gyngor i'r Ilhegwr, y Tyngwr, a'r Mas-

'\vedd>vT. Oau Ifan Dafydd, o'r Llan-Newydd.*

21. ' Toxophllus, the Scholo of Shootinge. Written by Roger
Ascham, IS-l-l-, &c. &c. To which are added, a Dedication and

Preface. By tlio Reverend John Walters, M.A. Master of Ruthin

School, and lato Fellow of Jesus College, Oxford.

Wrexham : Printed by R. ^larsh. MDCCLXXXvra.* [12mo.]

fRooER AsciiAM ydoedd un o w^^r enwocaf oes dryfrith oenwogion. Ganwyd
€f Kirby Wisk, yii agos i North Allerton, yn swydd (Jaerefrog, yu y fl. l.'ilS ; a
gorpheuocUl ei tUlysg yng Ngholeg St. loan, Caergrawnt, yr hwii oe<ld yn uu
o'r rhai mwyaf brigog yn y ])rifysgol y pryd hwnw yn gystal a'r pr>'d hwn.
Bu yn athraw ac yn ysgrifenydd Lladin I'r B'renines Elisa1>eth ; teithiodd ar

Gyfandir Kwrop ; ac ysgrifenodd lawer o lyfrau dyddorol, rhai yn Seisoneg, a
rhai yn Lladin ; a bu farw yn 1508. Yr oedd yn hoff iawn o ymddifyru mewn
saethyddiaeth ; ac i amddiffyn y difjTWch hwn yr ysgrifcn(xld y * Toxophilus,*

yr hwn a gyhoeddwyd gyntaf jti 1.545. AdargiafTwyd ef wedi hyny yn 1571 a
1589 ; ac hyd y gwyddys, yr argratha*! a gofrestrir yma, gyda rhaglitn o waith
y Parch. John Walters (mab y geirlyfrwr o'r enw), ydyw yr olaf, Gwaith
enwog arall o'r eiddo Ascham a elwir y * Scholemaster,' neu draethawd ar y
ffordu oreu i ddysgu yr iaith Ladin, yr hwn sydd wedi ei adargraffu jni fynych.
Yagrifenai La<lin yn hynod goeth. Yr oedd Ascham yn wr eglwysig ; ond
ni ddyoddef<Hld un anghyHcu.sder o herwydd hyny hyd yn oed yn nheyrnasiad
Mari. Nid oes un berthynas rhwng y ' Toxophilus ' a llenoriacth Gymreig, ond
yn unig bod rhagymadrodd i'r argraifiad hwa o hono o waith Cymro. j

22. ' Eight Sermons npon Practical Subjects preached at the New
Church in Llangeitho, South Wales ; by the Rev. Mr. Daniel

Rowlands; and now Attempted to be Translated from the Original

or British Language.

Hull : Printed and Sold by T. Briggs, in Church-Lane.
M.DCC.LXXXVIII.*

Yr oedd hwn yn drydydd argraffiad ; yn yr hwTi y mao y * To
the Reader ' wedi ei adael allan, yn lie yr hwn y mae ' Advertisement,*
ac yna ' To the Christian Reader ' yn llenwi un tudalen, yn cynnwys un
darn yn wreiddiol, a'rdiweddafo 'Address* yn 1774, wetli ei gyf-
newd beth, ac wrtho ' T. B. Hull, Feb. 19. 1788 ;' sef T. Brii;gs, yr
argraifyild, mae yn deby^. Y mae yr ar«;nif?iad h^^^l yn cynnwys
pregethau ix., x., xi.' Dywed Owen, yng N'/hofmni Rowlatuls^ na
chytieitliwyd y pedair ddiweddaf, }t hyii nid yw gpvir, o berthynas
i*r tair uchod. Cynnwys y gyfrol 427 o dudalenau 12plyg ; \w y
mae rhestr o danysgrifwyr yn Hull, Bridlington, Beverley, Barrow,
Baton, Feniby, a Sairborough, yn cynnwys }ni agos i clnvech tudal-
en yn y dechreu.f

• Gwolrhif23, d.f. 1774.

t Llythfjr y Parch. T. James, A.C.H. (LlaUavog),
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23. ' Nodau y Ghvir Gristion, Yn cael eu profi o'r Ysgrythyrau.

Ynghyd a rhai Lloffion o Ddifinyddiaeth, A gymmerwyd allan ar y
cyntaf o'r laith Saesonaeg. At ba un y chwanegwyd Dwy Hymn,
O waitli y diweddar Barchedig Mr. Davies, o Gastellnedd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin, ac
ar werth ym Machynlleth, gan I. Owen.'

Er nad oes amseriad yma, dywedir mewn hysbysiad ar gefn y
rhagddalen, y cyhoeddid ' Y Dinasoedd Sanctaidd, yn gynnar yn y
Flwyddyn nesaf, 1789 j*" felly yn 1788 y cyhoeddwyd hwn.

24. ^ ' An Essay towards an History of the English Tongue, of

the British or Welsh, &c. By — Free. 1/88.'

25. ^ ' Drych i'r Anllythyrenog, &c.

Trefecca 1788.'

Gwaith Robert Jones, gynt o Roslan, Llanystnmdwy, ydyw.

26. % [' Bendigedig Goffadwriaeth y Cyfiawn. iNeu Ddwy Farw-

nad I, goffadwriaeth am y Parchedig Mr. Evan Williams, gweinid-

og yr Efengyl yn y Bala, yr hwn a orphenodd ei daith lafurus,

Ebrill. 29. 1786. yn 65 Oed. ii. goffadwriaeth am y Parchedig

Mr. Bees Harris, gweinidog yr Efengyl ym MhwUheli, yr hwn a

orphenodd ei daith lafurus Mai 26. 1788. yn 50 Oed. Ynghyd a rhai

Hymnau newyddion. Gan William Hughes.

Trefriw Argraphwyd.' 16plyg : 16 tndalen.

Ni fynegir gan bwy, na pa bryd y cafodd y llyfryn ei argraffu.]

27. [' Llythyr oddi wrth Gymmanfa o Weinidogion, a gyfarfu yn

Llanbrynmair, yn Sir Drefaldwyn, Mai 21 a'r 22, 1738. At Eglwysi

yr Ymneillduwyr Protestanaidd
;
yn Nghymru ; a ehvir yn gyffredin

Independiaid. Yr oeddynt hwy oil yn gyttun yn yr un lie. Act. 2. 1.

Trefecca: Argraphwyd yn y Flwyddyn mdcclxxxviii.' 16plyg:

12 tudalen.

Dywedir mai y Parch. Richard Tibbott, o Lan Bryn Mair, a g3rfansoddodd y
Llythyr uchod.*]

28. [' Marwnad, er Goffadwriaeth o Farwolacth y Parchedig Mr.

John Hari'ies. o Sir Benfro.

Mac Percrinion ffyddlon Cymru,
Am wel'd Marwnad i Shon Harry

:

Os bydd rhywddyn yn tramgcwyddo,
Nad roed hwiinw help i brinto.

Gan TomoB Dafydd.
* Llylhjr Mr. R. WilUams.
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Caerfyrildln, Argp^phwyd I. Daniel, yn Heol-y-Brcnin, lle'r ar-

grephir pcjb Math o Gopiau am Bris rhesymol ; ac y ceir aniryAv Fath

o Lyfrau Ysgol, newydd ac ail-law, yn^'hyd a^ elw cynilicdrol i Siop-

w)T, &c a bryuo Nifer o honyiit ynghyd. mdcclxxxviii.' IGplyg: 12

tudalini.*]

29. ^ [' M^-fj-rdod Pererin, Neu, Ychydig o Hymiiau Efangylaidd,

Wcdi eu cyrameryd allan o Amryw Destunau o*r Ysgrythnrau

Sanotaidd, a'u hamcanu cr Diddainvch Pererinion Sion, ar eu Taith

a'u Rhyfeloedd tu a'r Jerusalem Nefol, Heb. xii. 22. Qan William

Davies o (Jastell-nedd, a chan Dafydd William, AwdwrGorfoledd

ym Mliebyll Seion.

Y pennaf peth \vy'n 'mofyn, a'r werthfliwroccaf fraint,

Admibod Crif>t yn briod, a'm henw ymhlith y Saint

:

A llwyddiant bob munudyn i'r 'Fengyl, nefol iaith

A thitheu, fy Narllenydd, bead i ti ddedwydd daith.

Caerfyi'ddin, ArgrapliAN-yd gan T. Daniel, yn Heol-y-Brenin, lle'r

argrepliir ])ob Math o Gopiau am Bris rhesymol ; ac y ceir amryw
Fath o Lyfniu Ysgol, newydd ac ail-law, yngliyd ag elw cvmhedrol

i Siopwyr &c. a br^Tio Nifer o honynt ynghyd. 't 12plyg.J

1789.

1. * Crynodeb o Egwyddorion Crefydd, nen Gatccism byrr i blant

ac eraill, i*w dysgu. Gan y Parch. T. Charles, A.B.

Trefecca, Argraphwyd yn y flwyddyn m,dcc,lxxxix.'

Yr nchod ydoedd yr argi'affiad cyntaf o ' Gatecism ' ^fr. Cliarles ;

yr hwn a gyhoeddwyd wedi hyiiy o dan jt enw ' Hyfrord(h\T,' ac a
fu mor boblogaidd yn Ysgolion Sablx)thol y Methodistiaid Calfin-

aidd, ac ereill, am dros drigain mlynedd. Un bychan 32plyg ydoedd

y cyntaf hwn.

2. * Nodau y Gwir Gristion, yn cael en profi o'r Ysgrythyrau, &c.

Cacrfyrddin.'

rYniddengys mai >t un yw hwn & rhif 23, d.f. 17S8 ; canys ni chrybwyllir
foil hwn yii ail orgraiiiatl.]

3. * Enw yn j Nefocdd, y sail gywiraf o lawenydd. Ar Lnc x. 20.

A Gallu Gnus, yn diddyfnu'r pjalon oddi\n'th y Byd ar Salm cxxxi. 2.

Wedi ei gosod allan me^^'n DN>'y Bregeth. Gau y Jiwiildai- ll:ir<'li-

edig Mathew Mead, Gweinidog yr Efengyl.

Trofecca : Argraphwyd yn y Flwyddyn MDCCLxxxtx.*

• Uythyr Mr. R. Williams.

t Uythyr Mr. R. Williams.



^40 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1789

4. * Difrifol Ystjriaeth : sef i. Pa beth yw dyn, ii. A plia betli yw
Duw. At ba Tin y cKwanegwyd, Hunan-ymlioliad oddiwrth Weddi
jT Arglwydd, yngbyd a rbai o Hynmau.

Caerfyrddin, Argrapliwyd ac ar werth gan loan Daniel, a cban I.

Owen, ym Machynllatli.'

Heb law yr ncbod, cynnwysa y Uyfryn bycban bwn o 24 tndalen,
* Carol Plygain Ddydd NatoKc,' gau ' Richard Powel ;' a ' Marw-
nad, Nei gofiadwriaeth, am y Parchedig ar anhepgor Atbraw Mr.
Daniel Rowlands, G-weinidog Llangeitho yn Swydd Geredigion

:

iw ganu ar Ymadawiad y Brenbin. Gan Methusalem Dafydd
Towyn.'

5. * Ffordd i fod yn Happus mewn Byd Truenus.

Caerfyrddin.*

6. 'Y Ddinas Sanctaidd, nen'r Jemsalem Newydd, &c. Gan y
dxiwiol a'r enwog was hwnw o eiddo Crist, y Parchedig Mr. John
Bunyan. Wedi ei gymreigio yn ofalus ac yn ffyddlon, er budd y
Oymry uniaith, gan John Thomas.

Caerfyrddin, Argraffwyd ac ar werth gan loan Daniel, yn Heol-y-

Brenin, &c. 1789. [Pris Is. wedi ei wnio, a 2s. 6ch. wedi ei rwymo
gyda'r esponiad ar y deg penned gyntaf o Genesis.']

Dyma yr ail lyfr o eiddo Bnnyan, a gyhoeddwyd gan Mr. Daniel,

er ymdrechn cyhoeddi ei fwriad o gyhoeddi ei holl waith.

7. 'Amddiffyniad yn erbyn y Cyhoeddiadau a wasgarwyd yn

ddiweddar gan y Sosiniaid. Ymha un y dangosir yn amlwg An-

nuwioldeb ac Afresymoldeb en Hegwyddorion, &c. A osodwyd allan

gan Wr j^Eglwysig at ei blwyfolion. At ba nn y chwanegwyd

Pregeth ar y Drindod yn Undod. Yr Ai'graphiad cyntaf yn

Oymraeg.'

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel, yn Heol-y-brenin,

M,DCC,LXXXIX.'

8. * Pregeth ar yr Adgyfodiad Cyffredinol, yn Saesonaeg, gan y
Parch. Samuel Davies, diweddar olygwr ar y Colledge yn Prince-

ton, yn Jersey Newydd, yn America. Wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg

gan y Parch. M. Jones.

Argraffwyd yng Nghaerfyrddin gan I. Daniel.'*

Morgan Jones, cyficithydd y brop;cth ragorol nchod, ydocdd fab

Evan ac Ann Jones, o Droed y Rliiw Cwni y Glyn, ym mhlwyf
Llywel, yn sir Frycheiniog, lie y ganwyd ef yn 1708. Cafodd ei

* Gyhoeddwyd y bregeth ragorol hon yn yr Eurgratcn Wealeyaidd, am 1812,

t. 277, 332.
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ddyspfoidiaoth ppan weinido^ enwoj» yni mhlith yr YinneIllda\N7T jn
yr oes liono, sef y Parch. J. Griffith, Glaiidwr, ger Abertawy,* lie y
cyrhaeddodd radd o wybodaeth o'rieithoudd Seisont% Lladin, Groeg,
a llebraej^. Ar ei yraadawiad o'rysj^ol, dcrbyniodd alwad i weinidog-
aothu i gyunuUuidfa Capel y Grai^, Trelcch, lie y bu yn weinidog
llafurus a defiiyddiol hyd ei farwolacth, yr hyn a gymiucrodd lo

Illiagfyr 23, 183o, yu 67 oed.f

9. * Caiiiadan T?rc8wylwyr y Graig, sef Ychydig Hymnau, yn

cynnwys Ocheneidiau, Ymdrechiadau, a Buddugoliaethau ; Y Percrin-

ion wrth ymdeithio o'r Aiplit y^prydol tua'r Ganaan Nefol. Gan

John Williams, Aberystwyth.

Machynlleth : Argraphwyd dros yr Awdwr, ag ar werth yno gan
Titus Evans. Pris dwy geiniog. M DCC Lxxxix.'

Titus Evans ydoedd frodor o'r Dchendir, a chyllidydd \sTth ei

alwedigaoth, a thni yr oedd yn byw yni ^Machynlleth, cfe a ymgyni-
raerodd a'r gelfyddyd o argraflfu. Priododd a merch Mr. Jone.s, E.sgair

Ifan, yn y prymmydtjgaetli bono. Yr oedd hi yn chwaer i Avraig y
diwe<ldar Barch. 11. Parry, Eghvys Each Glan Conwy. Yr oedd ei

thad yn berchenog ar ami'^'w dyddynod, jrr rhai sydd yn awr ym
meddiant gwahanol ganijenau o'r un tenlu, mcgys Cwm Bychan
Mawr, a Chwm Byclian Bach, ymmhlwyf Darowain. Yr oeddT. E.
yn rhwymo llyfran hefyd. Cfafodd wedi hyny ei ddisAN-yddo o'r

gyllidfa, o blegid, mac yn debyg, iddo gyssylltu masnach a'i alwedig-
aeth gyllidol. Wedi marwolaeth ei wraig symmndodd, of a'i blant,

trosodd i America, a chymmerodd ei ei^wvddorwas, Edward Priohard,

y gelfyddyd o argrafTii, fel ei gaiilyiiitilydd. Yr awdwr,
John Williams, ymddengys, ydoedd frodor o'r Gopfledd, a'r hwn a

ddaeth yn 1788 i gymmydogaeth Aberystwyth i brepfcthn \TnmUlith
y Bedyddwyi', ac i gadw ysgol. Yn 178i>, efe a ordeiniwyd i g\-llawn
waith y weinidogaeth ar y gynnulleidfa a gyfarfyddai yn Ab«r-
y.stwyth a'r Penryu Coch. Ba yno hyd 1790, pryd y symmndudd i

Abertaw^ yn 1791. Bu wedi hyny mcwii rhyw fath o undeb a'r

Uudodiaid yn Alwrdar. Ymlygrodd hofyd yn ffiaidd yu ei ymar-
weddiad ; ac felly, hyd y gAvyddys, y terfynodd ci oes.

10. * Llythyrau at Gyfaill ar y Pwngc o Fedydd. Ynghyd ag Am-
ddiiTyniad o honynt, mewn 'chwanogol Lythyrau. (ran y Parchedig

B. Evans.

Caerfyrddin : Argraflwyd gan 1. lioss, yu licol-Awst. 1789.'

11. ' Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym. O GhTuhoad Owen
Jones, a William Owen.

• fOlanJwr, swydd Bcnfro, nid y lie o'r enw gcr Abertawy.]

t Hanes Ymntillductctht gan Morgan, t. 453.

70
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Llundain, Argraffwjd gan H. Baldwyn, yn argraffdy y St. James's

Chronicle, mdcclxxxix.'*

Dafydd ab Gwilym a anwyd mewn lie a elwir Bro Gynin, ym
mhlwyf Llanbadarn Fawr, yn sir Aberteifi, o ddeutn y flwyddyn
1340. Mab ydoedd i Gwilym Gam, yr hwn oedd fab i Dafydd ab
leuan ab Hywel ab Cynwrig ab Gronwy ab Meredydd ab Madog ab
lorwerth ab Llywarch ab Bran, yr hwn oedd sylfaenwr un o Bymtheg
Llwyth Gwynedd. Ei fam oedd Ardudful, chwaer i Llewelyn ab
Gwilym Fychan, o Emlyn, yr hwn oedd yn berchenog ar Emlyn a
Chryngae, yn sir Benfro, a D61 Goch, yn sir Aberteifi. Treuliodd

lawer o'i amser yn llys Ifor Hael, o'r Wenallt a Gwern y Clepa, ym
mhlwyf Maesaleg, yn sir Fynwy. Dyn lied drythyll oedd Dafydd ;t

ac y mae llawer o'i waith yn folawdlau i'w gariadan. Dywedir iddo
nnwaith benodi cyfarfod a'i gariadan oil ar yr un awr, o dan dderwen
yn y gymmydogaeth. Aeth ef ei hun yno yn brydlawn, a dringodd
i frigan y pren, gan ymgnddio yng nghysgod y cangenan, i glywed y
canlyniad. Yr oedd pob nn yno yn brydlawn, a phob un yn rhyfeddu
gweled yr un fenyw yno ond ei hunan. Wrth weled ei fod wedi
chwareu cast a hwy, penderfynasant y Uaddent ef, pan y taflodd

yntau gipolwg oddi rhwng y cangenan uwch eu penau, gan draethu
yr englyn hwn :

—

* Y butain wen fain fwynaf—o honoch,

I hono maddeuaf,
Tan frig pren, a heulwen haf

Teg anterth, t'rawed gyntaf.'

J

Bu farw ym Mynachlog Tal y Llychau, o ddeutu y flwyddyn 1400 ; a
chladdwyd ef yno.§ Dywed y golygyddion, i'r gwaith gael ei gym-

* [Fel hyn y mae yr argraffeb yn fy nghyfargrafF i :
—

* Llundain : Argraph-
wyd gan H. Baldwin ; ac ar werth gan E. a T. Williams, Strand ; J. Daniel,
Caerfyrddin ; Morris Davis, Bala ; T. Sandford, Mwythig. mdcclxxxix.'
Splyg.l

t [Nid oes un prawf o hyn, er bod lluaws mawr o'i gywyddau wedi eu cyfan-

soddi ar destynau sercli. Ni cheir un bardd yn Ewrop, yn yr oes yr oedd efe

yn byw ynddi, agos mor Uednais ag ef. O'i gymharu k Shakspear, yr hwTi oedd
yn byw fwy na dau gan mlynedd ar ei ol, a'r hwn a addolir gymmaint gan y
Seison, yr oedd yn burdeb ei hunan. Dafydd ab Gwilym, yn ddiau, ydyw
y bardd ardderchocaf a ymddangosodd erioed ym mlilith y Cymry, a'r unig un
o'r beirdd Cymreig y gellir gyda phriodoldeb ei gymharu k phrydyddion mawr-
ion cenedlocvld ereill, Haedda D. ab Gwilym lawer mwy o sylw ac edmygedd
nag y mae wedi ei gael hyd yn hyn gan y rhif lluosocaf o'i gydwlatl^vyr.

Dylai'r Cymry fod yn fal ch o hono ; a dwyn ei waith allan mewn diwyg
teilwng o'r fath fardu-l

t [Adroddir cyfFelyb chwedl am loan Meungneu Meun (Mean neu Mehan,

—

canys sillelnr yr euw yn amryfath), bardd Ffrengig, a phrif awdM'r ' Ixhaiuant

y Khosyn,' yr hwn a anwyd o ddeutu y fl. 12a0, ac a fu farw yng nghylch l'A'22.

(Jeill y chwedl fod yn wir am y ddau fardd
;
geill fcxl Dafydd ab Gwilym wedi

clywed am gast y bardd Ffrengig, ac iddo wneyd prawf o hono ei hun ; a gall

tro ystrywua Meung fod wedi ei briodoli i'r ' Petrarc Cymreig.']

§ Felly y dywed John liradfford, allan o lyfr achau Thomas Jones, o Dre-
garon, modd Ystfrifh/fmu lolo, t. 1)4, [Nid oes fawr o ammhcuaeth, i'm tyb i,

uad ym Mynaclilog Ystrad FUur, ar Ian Tcifi, yng Nghercdigion, y claddwyd
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meryd o * Lyfrau y brodyr Lewys, RhiRiart, a Gwiljm Moms o Fon,*

ac imtl yw y cynnulliad yma, er cm fod yn Iiclaeth, yn cyiinwyR fawr
droH lianner j^waith Dafydd ab Gwilym ; ond eto, rhyfedd fod cyn-

iiifVr wi'di ymachub rlia^ dis^yn i (h-ig-faiiau aiipljof.* Y crynliowyr,

OwKN Jones a anwyd yn Llanfihant^a'! Gl^m y MyfjT, sir Ddinbych,
yn 1741. Aeth yn ieaanc i Lnndain, a chymmcrwyd ef i waKanaeth
blew-fasnachwr,t yn Heol y TafwyH, a daeth yn ddilj-nydd 3m y
fasnach, yr hon a Jddygodd ym mlaen hyd ei fana'olafcth. Talodd
lawor o syhv i'w wlad, oi genodl, a'i liiaith, trwy praspfln, mevnTi

cyssylltiad h. Wilh'am Owen (Piiplie), ac Edward WiUiams (Tola

Monjamnj), pymmaint apa allai ^el o ysp^ifcniadau anp^liyhoeddcdig

Cymreip, hyd i 00 o pj'^frolau 4|)lyp; o ysprrifau. Yr oedd yn un o
sylfaonwyr Cymdeithas y Gwyneddigion, Llundain. Bu farw Medi
2G, 1814. Y Ikll,

William Owen, a adnabyddir yn well wrth yr enw Dr. W. O.
PuoHE, a anwyd yn Nliy'n y Bryn, ym raliUN-yf Llanfihangel y Pen-
nant, yn sir Feirionydd, Awst 7, 1759. Ymsefydlodd yntau yn
Llttndain yn ieuanc, lie y daeth yn adnabyddus a'r 0. Jones uchod,

ac ereill o aelodau Cymdeithas y Gwyneddipion, y rhai a pjefnop^ent

bob athrylith Gymreig. Ei brif waith ydoedd ei EirJi/fr mawr
; y Myvyr'

ian Archalologij ; j Camhrian Biogrnplni ; Trarthnwd or Vrin Tlr ;X go-

lygodd \\eiyAjCav\lman Register n^vGreal, yrhai a gyhoeddid yn Llnn-
dain. Cyfieithodd jParadise Lost, o dan yr enw 'Coll Gwynfa.' Cyfieith-

odd hefyd Heber's Palestine ; [Gray's I?(i/v7] ; a llawer o ddamau ereill

o'r Seisonaeg i'r Gymraeg, ac o'r Gymraeg i'r Seisonaeg. Etholwyd ef

yn Gymmrawd o Gymdeithas yr Hynafinethwyr, ac anrhydeddwyd ef

gan Brifys^ol Rhydychain ii gradd D.C.L. Bu farw yn Nolydd y
Cae, goris Cader Idris, Mehefin 4, 1835, yn 7G oed.§ Yr argraiBydu,

H. Baldwtn, a fa farvv yn 1813, yn oedranus iawTi.||

13. * Ychydig o Reolau yw derbyn, a'i harfer gan bob dyn ; ac a

fydd am fod yn Grlstion yn ol y Bibl. Yn ddwy ran. gasgliad

John Richard, Llangronw.

Machynlleth, Argraffwyd gan T. Evans. 1789.'

13. ^ * Ychydig o Hymnan, na bnont yn argrafledig o'r blaen, o

waith Edward Parry, o blwyf Llansannan, yn sir Ddinbych, ac

hefyd o waith William Evan, o Fedw Arian, ger llnw'r Bnln vd

sir Feirionydd, &c.

ef. Y mae yr hjTi a djlj'weilir yn Y/tgrifly/mH lolo rae\m perthynas i enwligaeth,
bvwyd, a raan^-olaeth y hanld, yn anxlwg ddigon we<li ei tlylino gaji w^^r
^lorganwjj, g>'da'r amcan o'i ^^-neuthur ef yn un o'u cytlwla«lwjT hw\Tit : ac felly

rhmldi i Forffanwg yr anrhy<le<M a l>erthyn yn irv'fiawnach i Gereiligion. Nii
ydyw Ystraa Ffun >Tn mhell o Fro (iynin, genidfan y haniil.]

• Meyrick's Cardigatuhirf; a rhagyiiia lro<ld y llyfr hwn.
t [Masnachwr pAn, flTuTW, neu fynfyr y<lo«(l<l.]

J [Cyfioithiad yw y llyfr hwn o waith Seisoneg Thonias Johncs, Yswain, o'r
Hafotl.j

§ Williams's Eminent Wehhmen.
!| Timperley's Dictionary of Printers and Printing.
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ArgrafiSvyd tros ddjn tlawd a elwir William Ellis, trwy ganiatad
y brodyr Ynghymanfa Caerwys.'

14. % * Tchydig Benhillion er Coffadwriaeth am Robert Ellis, o'r

TJ yn y Ddol, yn agos ir Bala
;
yr hwn a orpliennodd ei yrfa Rhagfyr

31. 1788. yn 33. oed. Ynghyd a rliai Hymnau newyddion. Gan
Manrice Davies.

Trefriw Argrapbwyd.* [12plyg : 16 tudalen.]

Aelod o'r Gymiiilleidfa Ymneillduol o dan ofal y diweddar Barch.
W. Thomas, Bala, ydoedd R. Ellis.

[Ni ddywedir gan bwy na plia bryd y cafodd ei argraifu ; ond mae yn bur
debyg mai yn y flwyddyn hon neu'r flwyddyn o'r blaen yr ymddangosodd.]

15. * Atteb Byrr i Lyfr y Parchedig Mr. Benjamin Evans, ar y
pwngc o Fedydd. Gan loan Rhys.

Caerfyrddin, Argrapbwyd ac ar werth gan I. Daniel, Heol y
Brenin 1789. &c. [Pris Tair Ceiniog.] ' 36 tndalen 12plyg.*

16. 'Marwnad, neu Goffadwriaeth o Ddedwydd Ymadawiad Mr.

Miles David, Yr hwn a hnnodd gyda'i Dadan yn Wyth a deugain

Oed. Gan David Thomas.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan loan Daniel.'

17. * Y Beibl Cyssegr-lan, &c. Appwyntiedig i'w ddarllen mown
eglwysi.

Rhydychain: Printiedig yn Argrafidy Clarendon, tros y Gymdeitbas
er taenn G^ybodaeth Gristionogol. 1789.'

Beibl unplyg mawr i'r eglwysi ydoedd h-\vn. Y Parch. Henry
Parry, ficar Llanasa, yn sir Fflint, ydoedd golygydd yr argraffiad

bwn.f

[Argraffiad lied anghywir ydjrw ; ac ym mldith pethau trwstan ereiU a welir

ynddo, ceir—'Epistol Cynta/Faul yr Apostol at y Colossiaid.']

18. * Dioddefiadau miloedd lawer o Ddynion Duon rnewn caeth-

iwed truenns yn Jaimaica a lleoedd eraill
;
yn cael en gosod at ystyr-

iaethau difrifol y Cymry hawddgar, er m\vyn ceisio en hennill i

adael Siwgr, Triagl, Rmn. Gan Gymro, gelynol i bob gorthrecb.J

Caerfyrddin, Arg^apb^vyd no ar werth yno gan loan Daniel, yn
Hool-y-Brenin ; Mr. Ross, yn Heol-Awst ; Mr. Tho. Morgan, wrth y
farclmad, yn Abertawe ; a Mr. O. Reos ym ^Mristo,—llo gcllir cacl ar

werth Can yn erbyn arferyd Siwgr. Vria Dimmeu (Pris Ceiniog.)
*

• Gweler rhif 11, d.f. 1788 ; a rhif 10, uchod.

t Roberts, Tremeirchion, Letter to the Rev. W. Dealtry, p. 22.

t [Yr wyf yn hamu mai y Parch. Bon. Evans, o'r Dref Wen, ydoedd y
Cymro hwn ; ac efo hofyd, ond odid, oedd awdwr rhif 3G.]
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19. 'Ujrthyr y Gymmanfa at yr Eglwysi. 1789.

Caerfyrddin, Argraphwyd pan loan Daniel, yn Heol-yBrenin, llo

yr argrt'phir pob matli o gopiau am briH rhcKymol ; a lie y gollir cael

ar werth Espouiad ar y deg penned gyntaf o Genesis, o waith Mr.
Bunyan. Mao yii y wa«g lylr arall, o waith yr un awdwr, ac o'r im
faintioli a ehvir y Ddinas Sunctaidd, ncu'r JeruKalem Newydd. Pob
un o Uonynt yn wertli Swllt, a'r ddau wedi eu rhwymo yngliyd fydd
Manner Coron. Elw da i'r rhai a bryno nifer o honynt yughyd.*

20. * CoUection of Poems, published by W.Owon. 1789/

Y casglydd ydoedd y Dr. W. 0. Pugho.

21. 'Britannia, or a Chorographiciil Description of Great Britain

and Ireland. By William Camden. Continued to the present

time, by Richard Gough.

London. 1789.'

Y mao hwn yn waith mawr o dair cyfrol unplyg.

22. * Marwnad ar farwolaeth Mrs. Hannah Williams, o'rB ont-hir,

ym mhhvyf Llangatwg, gerllaw Caerlleon, yn sir Pynwy, yr hon a fa

farw, Rhagfyr 3. 1788, yn 70 oed. At ba un y chwanegwyd Hymn
Newydd, gan Dafydd William, o Ghierfyrddin.

Caerfyrddin. Argraplnvyd gan I. Daniel. 1780.*

Cristionoges dda, berthynol i gynnulleidfa y Bedyddwyr yn Hen-
goed, ydoedd y wraig hon.

23. *Atlirawiaeth Bcdydd Dwfr yn cael ei HamddlffjTi, a'i

Llygriad gan Mr. B. Evans, yn ei Lythyrau diweddiir ar y Pwngc
o Fedydd yn cael ei brofi ; a'r Bedyddwyr yn cael eu cyfiawnhau

oddi>VTth amryw Achwynion camweddus a ddygir i'w herbyn yn y
Cyhoeddiad hwnnw : Mewn amryw Lythyrau at Gyfaill. Gan
William Richards.

Caerfyrddin, Arp^aphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin.
MDCCLxxxix.* [12plyg: \)'l tudalen.]

Yr awdwT ydoedd y Dr. W. Richards, o Lynn.

24. * Gralarus Hanes am Farwolaeth 44 o Bobl a goUasant eu

bywydau ar yr un amser, ar y Nos Fercher diweddaf o Fis Medi

1789, &c.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin.*

Pysgodwyr ysgadan sir Abertcifi oedd}Tit.

25. % ' Marwnad Catherine Jones, Trefddyn.
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Caerfyrddin.'*

26. ^ ' Ffurf Gweddi, &c. i'w Harfer Gwared— Penllywydd

oddiwrth y Clefyd.

Llundain.'t

27. ^ 'Works and Life of the Rev. J. Gambold.' Unplyg.

28. * Primitive History from the Creation to Cadmus. By W.
Williams Esqr. Formerly of St. John's College, Cambridge.

Chichester, Printed and sold by J. Seagrove. 1789.'

William Williams ydoedd fab Wm. Williams, Ysw., o Ivy
House(=Ty Eiddew), sir Benfro. Ei fam ydoedd Elisabeth, merch— Davies, o'r Cwm, yn sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn 1738.
Priododd un Miss Jermyn. Bn unwaith yn sir Benfro. TreuHodd
oes hir yn efrydu hynafiaeth, a chyfrifid ef yn ysgolhaig enwog.
Yr oedd y llyfr yn cael ei gyhoeddi trwy danysgrifiad o 1^. Is. am nn
wedi ei argraffu ar bapyr tew, a 10s. Qc. am y rhai Uai.J

29. ' Yr Udgom Arian, nen Hyfryd Swn yr Efengyl, mewn
ychydig o Hymnau Newyddion, ar amryw Destynan o'r Ysgrythyr-

an Sanctaidd. Wedi eu hamcami er Bndd a Diddanwch i holl

ffyddlon Ddilynwyr yr Oen tua'r Jerusalem Newydd, o Wlad y
Caethiwed i Wlad o Rydd-did. Gan Dafydd Wiliam.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel, yn Heol-y-Brenin.

MDCCLxxxLx.' 12 tudalen I2plyg.

30. % * Marwnad : sef, Coffadwriaeth o ddedwydd o Farwolaeth y
Parchedig Mr. James Thomas, Ros-ychen, yn Plwyf Trelech, yn

Sir Gaerfyrddin, a ymadawodd o'r Byd, i Fyd yr Ysprydoedd, Ebrill

13, 1788, yn38 Oed. Dechreuodd bregethu yn 20 MlwyddOed;
dewiswyd ac ordeiniwyd ef yn Weinidog yr Efengyl yn 26 Oed, yn

y Pant-Teg a Phen-Pont-Llandysil : Lie y bu ef yn Weinidog

defnyddiol, Uwyddiannus, diwyd, llafurus, dnwiol, ac ymdrechgar

dros ei Arglwydd ymhlaid y Ffydd, yr hon a roddwyd i gadw unwaith

i'r Saint, Jude Adnod 3, hyd oni ddaeth yr Alwad oddi^vTth ei Waith

at ei Wobr. A gyfansoddwyd gan Dafydd Wiliam.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-brenin.

Lie yr argrephir yn ofalus pob math o Gopiau am Bris rhesymol.*

• YagrifM-T. B. Daviea, Ysgolfeistr.

t Ysgri/Mr. B. Davies, Ysgolfeistr.

$ Llythyr J. Joseph, Yswaiu ; gwel hefyd yr Archceologia Cambrcntis, 1859.
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'M. *Y Rhybudtliwr Christionogol
;

yn cynnwjs Annoj^aeth

Ddifrifol i Fuchedd Sanctaidd : Gyda rliai Hyfforddiadau tu ag at yr

unrliyw. Wodi ei hysj^fenu mown ffordd eglur a hawdd, i bob

math ar bobl. Wedi ei gyfieithu allan o'r deuddegfod Argraphiad

yn y Saisonaeg.

Llundain : Printiedig gan J. F. <t C. RiviDgton, yn Monwent

Sanct Paul, mdcclxxxix.'

32. * Observations on the River Wye, and several Parts of South
Wales. By W. Gilpin. The Second Edition. 1789.'*

33. * The Trial of Thomas Phipps, the Elder, Thomas Phipps, the

Younger, and William Thomas, for Forgery, at the Assize holden at

Slirewsbury, for the County of Salop, before the Hon. Sir Richard

Perryn, Knt. One of the Barons of his Majesty's Court of Exchequer,

Westminster. (Tlio two former of whom were executed on Satur-

day the 5th of September, 1789.) Third Edition.

Oswestry : Printed and Sold by J. Salter. Sold also by Mes.srs.

Robinson, No. 25, Paternoster-Row, London ; Mr. Wood, Shrews-
bury ; ^Ir. Poole, Chester ; Mr. Wright, Whitechui-ch ; Mr. Hughes,
Wrexham ; ^Ntr. !Madox, Ellesmere ; Mr. O. Jones, Welsh-Pool ; Mr.
Thomas, Ludlow ; Mr. Swinney, Birmingham ; Mr. Parker, Hereford

;

ajid Mr. Harries, Leominster. m,dcc,lxxx,ix. [Price One Shilling.]*

Llyfryn 4plyg, o 22 tudalen ydyw. Yr oedd yr amgylchiad yu
gwneyd y fath siarad ar y pryd, a'r fath ymofyniad am hysbysiaeth

o'r amgylchiadau, fel y galwyd am dri argrafliad mewn tri mis.

34. [' Rhodd i'th Gymmydog ; Neu, la-wn Adnabyddiaeth o Dduw,

ac o Honom ein Hunain ; Wedi ei Agoryd mewn Modd Amlwg,

Buddiol, a Plirofiadol. (jan Sir Richard Hill, Marchog. O
Gyfieitliad y Pai-chedig Thomas Jones, Yr Ail Argraphiad, allan

o'r ddwyfed ar bymtheg yn Saesneg.

Mwythig Argraphwyd gan T. Wood. M,dcc,Tttxix.* 12plyg:

36 tudalen.f]

35. [*Pregeth ar Ddihenyddiad Moses Paul, Indian, yr hwn a

gafwyd yn euog o Lofruddiaeth. A bregethwyd yn New-Haven, yn

America, Gran Sampson Occom, Indian Genedigol. At ba un y
chwanegwyd Hanes Fer o Lwyddiant yr Efengyl ymhlith yr Indiaid,

ynghyd a Hanes ryfedd o Droedigaeth Indian, a elwir Pagey, ymha
un y cynhwysir Dosgrifiad ardderchog o'r anfoidrol Un yn Dri, a'r

Tri yn Un, gan lesu Grist.

•Gwelrhif22, d.f. 1782.

t Gwel rhif 3, d.f. 1783.
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Caerfyrddin, Argrapliwyd gan John Daniel, yn Heol-y-Brenin,

1 789.' 12plyg : 32 tudalen.]

36. % [' Achwynion Dynion Duon, mewn Caethiwed Truenns yn

Ynysoedd y Suwgr.'

Caerfyrddin.

Papyryn argralFedig ar iin wyneb i'r ddalen yn unig yw y cwyn uchod ; ni
fynegir pwy a'i liargraflfodd, nac ym mha tiwyddyn yr ymddangosodd : ond y
mae yn debygol mai gwaitli yr iin awdwr a rhif 18, dan y liwj'ddyn hon,
ydyw, ac mai o gylch yr un amser yr argrafFwyd ef. Cynnwysa 12 pennill

o wyth linell bob un, ar y mydr saith a cbwech,]

1790.

1. * Tragywyddol Orphwysfa'r Saint, nen Draethawd ar ddedwydd

Gyflwr y Saint yn y mwynhad o Ddnw yn y nefoedd. A 'sgrifenwyd

gan y Parcliedig dysgedig a duwiol Mr. Richard Baxter. A gym-

reigiwyd gan Thos. Jones, cnrad Creaton, yn sir Nortliampton.

Argrapliwyd yn y Mwytbig ; ac ar werth gan J. a W. Eddowes.
MjDCCjXC'

Argraffwyd 3000 o hwn, i'w gwerthn am swUt, a rhoddodd y cyf-

ieithydd yr hoU elw tnag at Ysgolion Rhad Cymreig Mr. Charles o'r

Bala; ond bnasai y gwerthiant yn llawer mwy oni buasai i !Mr.

"Williams, Pant y Celyn, yn ei farwnad i ]VIr. Daniel Rowlands, restru

Baxter gyda'r Arminiaid, ac ereill, nad ystyrid gan Galfiniaid yn
hollol nniawngred.*

2. * Yr Happusrwydd o nesau at Dduw, wedi ei egluro mewn
Pregeth. Gan Thos. Watson.

Caerf3rrddin, Argraffwyd gan J. Ross.'

TnoiiAS Watson, A.C, a gafodd ei ddysg yng Nghaergrawnt, lie

yr hynododd ei hun fel efrydydd caled. Yr oedd yn dra dysgedig,

ac yn bregethwr poblogaidd. Bu yn gweinidogaethii yn St. Stephau,

Walbrook, Llundain, yr hwn le oedd yn worth lOOp. yn y llwydd-

yn, o'r lie y cafodd ei droi allan ar Wyl Bartholomiius, o blegid ei

anghydffurfiaeth.f Y mae gwaith o'r eiddo o'r enw ' Corff o Dduw-
iii3'ddiaeth,' wedi ei gyhoeddi yu Gymraeg yn y ganrif hon. Ymae
Ihiwor ychwaneg oi waith yn Seisoneg, pregethau gan mwyaf.

3. * Gweddiaf d'r Yspryd, nou Draethawd ar Weddi, &c. Gan
John Bunyan.

Caerfyrddin.'

4. * Rhwygiad Lien y Demi ; nen fynodfa i'r Sanctaidd Sanct-

eiddiolaf trwy Farwolaetli Crist, &c. Gun y Parch. Ralph Erscin,

A.M. awdwr y llyfr a elwir Marw i'r Ddeddf.

* Owen's Memoir of the Rev. T. Jones.

+ J'alincr'y ihUaiinfn ^on-Con. Mem. vol. i. p. 183.
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Caerfyrddin.*

5. * Cynnulliad Barddorion, i Gantorion ; sof Carolau, Corddi, ac

Englynion. Gan Daniel Jones [o blwyf Rhuabon.]

Croesoswallt : Argrapliwyd ac ar worth pan J. Salter. m,dcc,xc.

Pris SwUt yn rh;^dd, neu Ddeuuaw yn rliw^m.'

Y mao rhagymadrodd bychan gan 'Daniel Jones, o blwyf
Eliuabon.*

6. * Y Beibl Sangtaidd ; Sof yr Hen Dostamont a'r Nowydd, d

Nodau ysgrythyrol ar ymyl y ddalen, wrth y rhai y gwelir mai'r

Ysgrythur yw Deonglydd cywiraf o'r Ysgrythur.

Trofocca, Argrapliwyd dros yParchedig gylioeddwyrP .Williams,
a D. Jones. m,dcu,xc.*

Y mae yn ei ragflaenu * Llythyr y Cyhoeddwyr at y Darllenydd.*

Y mae hefyd wyneb-ddalen gyffelyb i'r Testament Newydd.
Gelwir Iiwu yn gyll'redin yn * Foibl John Cann,' ganmai cyfeiriadau

ymylenawl y Beibhiu a gyhooddwyd yn Soisouaeg gan y gwr hwnw
a fabwysiiidwyd ynddo. Gwuaed peth cyfnowidiad hefyd yn y cyf-

ieithiad, nou yn hytrach yu y llytliyreuiud, oddi wrth y cytioithiad

awdurdodedig, yr liyn a wimetli gryn lawer o gynhwrf ar y pryd yn
y Dywysogaeth, ac a ddyj^odd gryn ystonu ar y Parch. P. Williams,

oddi wrth gyl'eillion crelyddol ei ddydd ; ond amdditfynwyd of mown
llyfryn bychan o'r enw * Dialogous.'* Am
John Cann, gweinidog yr Eglwys Sofydlodig ydoedd ar y cyntaf.

Wedi hyny ymunudd li'r Browuiaid ; ac o blegid erlidigaeth yr

amsoroedd, efe a li'odd i lloland, a hyny cyn y tl. 1632. Yr oedd ei

egwyddorion oglwysig yn hoUol wrthwyuebol i'r Eglwys Sefydlodig

Esgobawl, yr hyn uid oedd yr liuU Anghydtfurfwyr. Pan leihaodd

yr erlidigaeth, efe a ddychwelodd, ac a ymsefydlodd yo weinidog ar

eglwys neu gynniiUeidt'aoFedyddwyr trwy drochiadyn Broadmead,
Bristol, yr hyn a I'u tua'r U. UJ iO; yr hyn a rydd sail i gredu ei fod o'r

dyb bono am yr ordinliiid. Gelwir of ' A Baptized Man,' h.y., trwy
drocliiad;f ond nid oes haues gan bwy y bedyddiwyd of felly. Efe
a aeth wedi hyny i Iloland, ac yn ol i Loogr wedi marw Siarl i. a
sofydliad y Weriniaeth. Nis ixoWir vn gywir ddweyd both oedd ei

dybiau crefyddol, gan mor :1yd oeddynt. Ysgrifeuodd
amrai o weitliiau dadlouol, (

, a gwladyddol ; ond ei brif

waith oedd cyferbynu yr Ysgrytli}Tau gyda chyfeiriadau. Wedi
Adforiad Siarl ii. aeth i Iloland drachefn, lie y bu farw.

7. ^ * Almanac Rhisierdyn, neu Gasgliad o Ymadroddion Dooth-

ion, yn cynnwys Kheolau tra buddiol a chwbl angenrheidiol at

Gynbaliaeth Dynolryw : &c.

• Gwelrbif 2, d.f. 1791.

t Broadmead RtconU.
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Argraphwyd ym Mhont-y-Fdn, ac ar werth gan H. Walters.
(Pris dwy geiniog).'

* Poor Richard^8 Almanac^'' gan y Dr. Benjamin Franklin, ydyw
yr uchod, yr hwn hefyd a gyhoeddwyd yn y ganrif hon gan Mr. T.
Roberts, Llwynrhudol.

Heney Walters, yr argraffydd, ydoedd fab i'r Parch. John
Walters, person Llandocheu, ac awdwr y < Geirlyfr.' Dygwyd
Henry i fyny yn argraffydd, ef allai gyda Ehys Thomas, pan
oedd yn argratfu ym Mhont y Fon, neu y Bont Faen ; ac ym-
ddengys iddo barhau yno yn y gelfyddyd ar ei ol, er cyhoeddi
* Geirlyfr ' ei dad. Ond ymddengys na wnaeth efe nemawr ar ol

marwolaeth ei dad, gan ei fod yn ddarostyngedig i beth gwendid
meddyliol ; a chauodd ei hun am flynyddau wrtho ei hun, mewn ty

yng nghanol tref Pont Faen, yng nghanol hen lyfrfa fawr ei dad,

a gweddillion y swyddfa argraffol oedd wedi ymgasglu ar hyd
amser Khys Thomas, yn cynnwys peth anferth o ysgrifeniadau Rhys
Prichard, ficar Llanymddyfri, y rhai a gludwyd yn llwythi certwyni

i ben bryn Ystarlington, ac a daffwyd fel tail i'r ffos, ar farwol-

aeth Henry Walters, yn 1829.

8. * Angau a Nefoedd ; neu'r Gelyn Diweddaf yn cael ei Gonc-

werio, ac Ysprydoedd y Cyfiawn, yn ol eu Hymadawiad o'r Corph,

yn cael eu perpheithio ; Gyd dg Amlygiad o Gyfoethog Amrywiaeth.

eu Gorchwylion a'u Pleserau
;
yn cael ei gynnig mewn dwy Bregeth

ar Gladdedigaeth Sir John Hartopp, Bart. A'i Wraig, yr Ar-

glwyddes Hartopp. Yn Saesonaeg gan I. Watts, D.D. Acwedi

ei droi i'r Cymraeg er Lies i'r Cymry, Gan Daniel Griffith.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. m,dcc,xo. [Pris

Swll mewn Papur glas. j

'

9. * Can ar y testyn o Fedydd, mewn Attebiad i eiddo y Parchedig

B. Francis : ac mewn Amddiffyniad i hawl Babanod i'r Ordinhad.*

Gan y Parchedig B. Evans.

Machynlleth : Argraphwyd gan T. Evans. 1790.'

Am y ddadl hon, dywed hanesydd y Bedyddwyr, ' ddeutu
diwedd y flwyddyn 1788, daeth allan yn Gymraeg, Draethawd ar

Fedydd, gan Mr. Benjamin Evans, gweinidog ger Haw Aberteifi ;f

ac yn 1789, daeth atebiad iddo, gan Mr. William Richard, o Lynn,
Nortfolc, aclod gwreiddiol o Salem, yn sir Gaerfyrddin, eithaf ad-

nabyddus a'i waith enedigol, ac a'r ddadl fedyddiol.'| Cyhoeddodd
Mr. Benjamin Evans ail atebiad, ac atebodd Mr. Richard drachefn.g

10. * Cadwedigaeth trwy Rda ; neu Draethawd am Ras Duw, &c.

Gan John Bunyan.
• Gwel rhif 21.

t Gwel rhif 11, d.f. 1788 ; a rhif 10, d.f. 1789.

t Owol rhif 23, d.f. 1782.

S Gwel rhif 10 a 14, d.f. 1786. Thomas's Hittory oj the Wehk Association,
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Caerfyrddin, Argraffwyd gan John Ross.**

11. 'YPorth Cyfyng: iiou'r Anliawsdra o f)Tied i'r Nofoedd.

Yn profi yu ej^lur trwy'r Ysgrytliyrau y bydd, nid yn unig yr An-

foesol a'r Halogedig ; ond hefyd llawer o Brofres\v}T Ma\*Tion yn

dyfod yn fyr o'r doynias honno. Gan Mr. John Bunyan.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Ross, mdocxc*

12. 'Pregeth ddiwoddaf Mr. John Bunyan, ar loan i. 13. A
bregotliwyd yn Llundain }Tn mis Gor. 1688. gyfioithiad Hugh
Jones, o Fuesglasau.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan John Eoss.'

Nid ydys yn deall i'r tri diweddaf gael eu cyhoeddi ar wahan,
ond yn un Uyfr, eithr bod gwyneb-ddalen i bob un o honynt.

13. * Rliodd i'th Gymmydog, neu lawn Adnabyddiaeth o Dduw,
ac o Honom ein Hunain ; Wodi ei Agoryd mown Modd Amlwg,
Buddiol, a Phrofiadol. Gan Sir Richard Hill, Marchog.

Gyfieithad y Parchedig Thomas Jones. Y Drydydd argraphiadf

o'r ddwyfed ar bymtheg yn Saesneg.

Mwythig, Argraphwyd gan T. "Wood. m,dcc,xc.*

14. * Llun Anghrist: neu, Arddangosiad eglur a didwyll, o

Lygriadau Ffydd Grist'nogol ; ac o wendid ac oferedd Ymdrochiad-

au Mr. B. Evans, dros Daenelliad Babanod. Mewn chwech o

Lythyrau at Gyfaill. Gan William Richards.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel, yn Hool-y-Bronin.
MDCCXC'

15. * LlythjT y Gymmanfa at yr Eglwysi, 1790.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel, yn Heol-y-brenin.*

16. * Gorchestwaith Beirdd C}Tnru, Yr Oes bresennol, Yn
Esteddfod y Bala. Gydag Awdlau ar Ryddid, a roed yno yn
Destun, I ganu arno, gan Gymdeithas y Gwyneddigion, Yn
Llundain. At yr liyn, yr ychwanegwyd rhai dewis Ganiadau, yn
Gywyddau, Corddi, a Charolau newyddion, gan yr unrhyw amryw-
iol Foirdd, er diddanwch i bob carwr Barddoniaeth, ac er ymgeledd,

cynhaliaoth, ac adfywhad, yr hen iaith Gymraeg. A gyhoeddwyd
Wrth ddymuniad Gymdeithas y Gwyneddigion, yn y Flwyddyn,
1790.

• Gwel rbif 29, d.f. 1791.

t Gwel rhif 3, d.f. 1783 ;
[a rhif 34, d.f. 1789.]
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Argraphwyd gan J. Hughes, Yngwrecsham. (Pris 6d, neu che
Cheiniog.)'

Dyna j modd gwallus y mae ei argraffiad.

17. * Marwnad er Coffadwriaeth. am fywyd a mdrwolaetli Thomas
Sheen, gweinidog yr efengyl, o blwyf Glasgwm, yn sir Faesyfed, yr

hwn a orphenodd ei yrfa yr 28 o Chwefror, 1790, a'i lygaid yn

gweled iachawdwriaeth ein Harglwydd. Gan Geidwad Carchar.

Aberhonddu, Argraffwyd gan W. a G. North.'

Dechreuo^d Thomas Sheen bregethu mewn cyssylltiad a'r

Methodistiaid a'r Arglwyddes Huntingdon, yng Nghymru ; ond ni

bu yn hir heb lyncu tybiau Antinomaidd, a thynodd rai dysgyblion
gydag ef, ym mhlith pa rai yr oedd Walter Watkins, ceidwad
carchar Aberhonddu, awdwr y farwnad uchod. Gweydd ydoedd
wrth ei gelfyddyd, ac yr oedd ganddo weithdy yn y carchar. Cry-
bwylla y Parch. John Prickard, un o'r pregethwyr Seisonig cyntaf
a gyfododd gyda'r Methodistiaid Wesleyaidd yn y Deheudir, fel hyn
am Mr. Watkins :

—
' Yr wythnos ar ol hyn, casglodd y brawd

Philips* yng nghyd y rhai mwyaf duwiol a synwyrol ag oedd yn
ein cymdeithas ni (ac un gwr ieuanc, Walter Watkins, ag oedd yn
perthyn i gymdeithas Arglwyddes H.), a darfu iddynt barhau i

weddio hyd banner nos.'f Byddai yn gweddio dair gwaith yn y
dydd gyda'r carcliarorion, ac yr oedd hen bobl yn b5'"w mor ddi-

weddar a'r fl. 1850, yn cofio ei glywed yn gweddio ar yr esgynglwyd
gyda'r rhai a ddienyddid. Wedi iddo encilio oddi wrth y Method-
istiaid, ac ymlynu wrth Mr. Sheen, byddai yn pregethu yn y teiau,

lie y caffai, heb fod mewn cyssylltiad d neb. Bu Sheen a'i blaid

yn achos o gryn gynhwrf ym mhlith y Methodistiaid yn y Deheu-
barth y dyddiau hyny.:|: Wedi i Watkins fod felly dros beth amser,

yn ceisio fi'urlio crefydd newydd, dangosodd ei egwyddorion drwg
eu hunain yn nirywiad ei rodiad, a chollodd ei le fel ceidwad y
carchar, o blegid ei feddwdod. Dywed i bennill cyntaf y farwnad
redeg i'w feddwl yn Seisoneg mewn breuddwyd ; ac iddo, pan
ddefi'rodd, ei gyfieithu, a rhedeg ym mlaen yn Gymraeg, ac ar yr
un mesur, sef yr hwn a elwir yn gyffredin, * Mentra Gwen.' Y mae
profiadau ysgrythyrol gyferbyn a phob llinell. Y mae y cyfansodd-

iad mor gyfrifol a'r cyltredin o'r cyfansoddiadau o'r oes bono.

18. * Gardd o Gerddi : Neu Gasgliad o Ganiadau, sefCarolau,

Cerddi, Awdlau, Englynion, a Chywyddau, &c., gwedi eu cyfan-

soddi ar amrywiol Destynau, a Mesurau, yn Gymraeg
;
ynghyd &

Chyfieithiad ar ychydig nifer i'r Saes'naeg. Gan Thomas
Edwards, (alias Thomas o'r Nant) Prydydd.

Argraphwyd yn y Flwyddyn mdcoxc'
* Y Philips hwn ydoedd dad Mr. Evan Philips, gof, Penpont, ger Defynog^

yn sir Fryclieiniog.

t Ei gofiant am dano oi him o dan amseriad y fl. 1770.

t Drych yr Anmeroedd, t. i:i6, ail arg. ; Mcthodistiaetk Cymru, cyf. i. t. 409.
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19. * Some Account of the Bay and Harbour of Fisguard in Pem-

brokoshiro, and of the Proposed Pier to bo constructed there for tho

Safety of vessels navigating tlie Irish Channel.'

Diwedda gyda * Groam Sponce, Fisguard Harbour, May 6. 1790.*

20. * Marwnad Miss Susanna Prichard, ail Ferch Evan Prichard,

Esq. o'r Collonno, yra Mlilwyf Llantrisaint, yn Sir Forganwg ; Yr
hon a ymadawodd o'r Byd Dydd Mawrth, yr 20fed o Ebrill 1790,

yn yr 20fod Fiwj'dd o*i Hoed, wedi bod Chwech Wythnos yn glaf o

Glefyd trwm, ond ymadawodd mown Heddwch a Llawenydd an-

rhaethadwy a gogonoddus. Gan William Williams.

Caorfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin.

Chwaer ydoodd gwrthddrych y farwnad uchod i'r diweddar
Barch. Mr. Prichard, ficar Llandaf.* Y mae yr hysbysiad canlynol

yn ei diwodd :
—*N.B. Fo gyhoeddir Almanac John Uarris am y

y Flwyddyn 1791, yr ail Dydd Sadwrn o Fis Hydref nesaf.—Elw
da i Siopwyr ac eroill i werthu di-achefn.'

21. * Can am Fodydd ; a aclilysurwyd gan Draethawd y Parch-

edig B. Evans, dros Daenolliad Babanod.f Gan B. Francis.

Caorfyrddin, Arprraphwyd ac ar werth dros yr Awdwr gan loan
Daniel, yn Heol-y-Breuiu.'

22. ^ * Y Gofal : sef Can, yn dangos Cyflwr Dyn yn ei leuengctid,

ynghanol Oodran, ac mewn Henaint.

Caorfyrddin, ArgrafTwyd gan loan Daniel, Lie yr argreffir pob
Math o Gopiau am brisiau rhesymoL*

23. * Drych Ysprydol sef ychydig o Ystyriaethau ar Ystad y
Moirw, a Nef ac UfTern ; ac Angylion, ac Ysprydion da a drwg ; ac

achosion Naturiol a goruwchnnturiol o Frouddwydion a Gwoledig-

aethau Cwsg, &c. Gan Jolin Thomas o Bon y Ffordd Wen.

Trefiiw Argraphwyd. 1790.'

24. ^ 'Dwy Far\raad—Sara Lewis aD. Williams. Gan Thomas
Dafydd.

Caorfyrddin.*

25. * Llythyr at Gyfaill yn y Wlad, &c. Gau Aelod o un o'r

Sonodd-dai.

CaerfjTddin.'t

• MtthodiBtiatih Cymru^ cyf, iii. t. 74.

t Owel rhif 10, d.f. 1789.

X Ysgrif "Sir. B. Davios, Ysgolfeistr.
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26. ^ 'Y Ddwy Hatling, &c. Gan Wm. Prosser o Gastell-

nedd.

Pont-y-Fon : Argraphwyd gan Henry Walters.'*

27. ^ * Taith neu Siwmai y Pererin, Tan Eith neu Gyffelybiaeth.

Breuddwyd, &c.

Argraphwyd yn y Mwythig gan J. a W. Eddowes.'

28. ^ * Enwaediad a Bedydd : Neu Draethawd bychan yn profi

trwy Ysgrythurau di-ymwad a rhesj^mmau eglur nad oedd y cyntaf

ddim yn gysgod o'r ail, Ynghyd a Hymn ar ddydd bedydd Credad-

yn. A ysgrifenwyd yn Saesonaeg gan y Parchedig Mr, Tom as

Colier, gynt Gweinidog yr Efengyl yng Wlad yr Haf. Yr ail

Argraphiad, gyda diwygiad o amryw feiau yn y cyntaf, ac ycbwan-

egiad o amryw wrthddadleuon ynghyd ac attebion, a Hymn ar

ddechreuad, parhad, cadernid ac arddercbogrwydd yr undeb rhwng
Crist a Christion.

Nid yw enwaediad na dienwaediad.

SCreadur newj^dd.

Ffydd yn gweithio trwy gariad.

Cadw Gorcbymynion Duw. Paul.

Machynlleth: Argraphwyd ac ar werth gan Titus Evans, Lie
gellir cael argraphu pob rhyw Gopiau, a chyfieithu unrhyw beth o'r

Saesonaeg i'r Cymraeg, gyda gofal am bris gweddaidd. Pris Dwy
geiniog ac elw rhesymmol i brynwyr amryw ynghyd.'

T mae un tudalen o * Gair at y Darllenydd,' am yr ail argraffiad

hwn, gan ryw ' Sion Morgan,' yr hwn oedd y cyhoeddydd, ac ef

allai y cyfieithydd hefyd.

29. * Can o Alarnad ; ar ol Mary, Gwraig John Jones, o Blwyf

Llanbedr, yn Sir Feirionydd. Yr hon a derfynodd ei gyrfa, ac a

adawodd dystiolaeth dda ar ei hoi. Hydref, 25. 1790. 34 Oed. Ar
dduU ymddiddan rhwng y Byw, a'r Marw. Gan John Jones.

Machynlleth: Argraphwyd gan Titus Evans. m,dcc,xc.'

30. * Catechism yr Eglwys wedi ei Esponio. Mewn Ffordd o

Ofyniadau ac Attebion ; a'i Gadarnhau trwy Brofiadau Ysgrythyrol

:

Gwedi ei rannu yn Bum Ehan a Deuddeg Dosparth : Ym mh4 rai

y rhoddir Hanos byr ac eglur am i. Y Cyfammod Christianogol. n.

Y Ffydd Gristaiiogol. iii. Yr Ufudd-dod Christianogol. iv. Yr
Woddi Gristianogol. v. Y Sacramentau Christianogol. A gaaglw>'d

gan y Parchedig John Lewis, Gweinidog Margate yng Nghent.

* Ysf/i-i/Mr. B. Davies, Ysgolfeistr.



1701] LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. 655

At ba un y 'chwanegir, Traothawd ConffirmaHivm, gan Mr. Adams

;

a gwoddiau, &c. Ac a gyfieithwyd gan John Jones, Curad Llau-

gadfan yn JSir Drefaldwyn.

Mwythig: Argraphwyd gan P. Sandford, Gwerthwr Llyfrau.

MDOOCXC*

31. *Prif Cristianogrwydd wedi ei Adnewj'ddu 3m y Ffydd ao

Ymarferiad y Bobl a elwir Cwaccers. A 'sgrifennwyd mown Tyst-

iolaeth i Oruchvryliaeth presennol Duw trwyddynt i'r Byd ; fel y

Bymmudir Rhagfarn, er Addysgiad i'r rhai syml, Annogaeth i'r rhai

o Dueddiad da, a'r Gwirionedd, a'i Gyfeillion diniweid, gael eu

hunain osod allan, Gan William Penn. A gj'fiaethwyd o*r pum-

med Argraffiad yn y Saesoneg.

Yn y Mwythig ; Argraflfwj-d gan J. a W. Eddowes. 1790.*

1791.

1 . ' Rhyddid : Traethawd a ennillodd Ariandlws Cymdeithas y
GwjTieddigion ar ei Thestun i Eisteddfod Llanelwy B.A. m,dcc,xo.

Gan Walter Daviea.

Argraphwyd yn Llundain gan T. Rickaby : ac ar werth gan E. a
T. Williams, Strand ; I. Daniel, Caerfyrddin ; T. Sandford, Amwythig

;

ac ereill o Lyfrwerthwyr : gwerth dau Swllt. 1791.' 8plyg.

Yr oedd swyddfa argraffu Mr. Eickaby yn Bow Street. Dis-

trywiwyd y cwbl gan dd.n lonawr 10, 1788. Efe oedd ycyntafi
argraflu yr argratf fan a olwir diamond. Cyhoeddwyd y llyfr da
uc'hod yn hoUol ar draul Owain Myfyr a Leathart.* Am yr awd\N*r,

Walter Davies, neu Gwallter Mechain, efe a anwyd yn y Wern,
ym mhlwyf Llanfechain, yn sir Drefaldwyn, Gorphenaf 15, 1761.

Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn ei blwyf genedigol nes gor-

ddysgu ei athraw. Wedi hyny ymgynnyddodd oreu y gallai o dan
lawer o anfanteision. Trwy gynnortlnvy ei gyfeillion, aeth i Rydych-
ainyn 1791, lie y cyrhaeddodd ei B.C.; a'i A.C. yng Nghaergrawnt.
Arosai yn y coleg ynystod yr amser rhwng y termau, fel y gallai wneyd
i fyny am ei ddiliyg o fanteision boreuol. Ordeiniwjd ef yn gurad
Meifod, yn sir Drefaldwyn, ac yn 1799, cafodd guradiaetli barhaol
Yspytty I fan, gan Arglwydd Mostyn, yr hon a gadwodd yn ei fedd-
iant hyd ei farwolaoth. Wedi h}Tiy cafodd bersoniaeth Llanwydd-
elan, yn sir Drefaklwyn, gan yr Esgob Horsley, yr hon a roddodd i

fyny pan gafodd Fanafon, yn yr un sir, gan yr Esgob Cleaver. Yn
1837 rhoddodd Fanafon i fyny, pan gatodd Lanrhaiadr ym ^foch-
naut. Yr oedd yn fardd campus, un o oreuon ei oes. YsgritV-nodd
lawer i Eisteddfodau, ac ennillodd lawer o wobrwyau. Ysgrif«'nodd
lawer i'r 'Cambrian Register,' y 'Cambro-Briton,' y 'Cambrian Quar-
terly,' y • Greal,' y 'Gwyliodydd,' yr 'Haul,' a chyhooddiadau ereill.

Cyhoeddwyd gwaith cyfrifol o*i eiddo yn 1813-i5 [1810-1814], o'r

* Oriyin and Progress of the Gxcyneddigion Society, p, 25.
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enw, * A View of the Agriculture and Domestic Economy of North
Wales and South Wales,' yn dair cyfrol. Cyhoeddodd hefyd Waith
IIuw Morus, yn ddwy gyfrol ; a Gwaith barddonol Lewys Glyn
Cothi, mewn cyssylltiad a'r diweddar loan Tegid.* Bu farw yn
Llanrhaiadr ym Mochnant, Ehagfyr 5, 1849, yn 89 oed.f

2. % * Dialogous, neu Tmddiddan rhwng Philalethes ac Eusebes

;

mewn perthynas i wir Grist'nogrwydd.

Amddiffj^niad ydyw i'r Parch. Peter Williams, yn erbyn ymosod-
iadau ei gyfeillion or oes bono arno o blegid rhyw gyfnewidiadau a
wnaethai yn sillebiaeth a geiriadaeth Beibl bychan, gyda chyfeir-

iadau y Parch John Cann, yn y flwyddyn ddiweddaf,}; gan y Bardd
o Bant y Celyn. Gellid barnu mai yn argraffwasg Trefecca y
cafodd ei argraflPu, er na fyriegir hyny, ac amseriad ei ysgrifenu gan
yr awdwr yw ' Gorpenaf 21, 1791.'

[Llyfryn 12plyg o 24 tudalen ydyw. Nid oes nac amseriad, nac enw ar-

graffydd nac argraffle, ar ei ddechreu na'i ddiwedd ; ond ceir, fel y noda yr
awdwr, ' Gorphenhaf 21, 1791,' ar gwr aswy godre y ddalen olaf. Ymddengya
i mi wrth ddullwedd y gwaith, mai loan Daniel, Caerfyrddin, oedd yr ar-

grafFydd. Gelwir ef yn waUus, * Dialogous,' yn Ue 'Dialogus.'j

3. ' Awdlau ar Destynau Cymdeithas y Gwyneddigion i'r Eistedd-

fodauynB.A. l789, 1790, 1791. Sef Ystyriaethau ar Oes Dyn,

Ehyddid, a Gwirionedd. Gan Dafydd Ddu o'r Eryri. Ac ar

werth gan Dafydd Thomas, o'r Waen-Eawr, yn Arfon.

Llundain. Pris Swllt.*

[Yr argrafFeb yn y cyfargraff o'm blaen a red fel hyn :

—

' Argraphwyd yn Llundain gan T. Rickaby : Ac ar werth gan E. a T. Wil-
liams, Strand ; I. Daniel, Caerfyrddin ; I. Evans, Machynllaitb ; T. Sandford,
Amwythig ; Jolm Williams, Dolgelleu ; Morys Dafies, Bala ; Jonathan Hughes,
Llangollen ; Mr. Roden, Dinbych ; I. Williams, Llauelwy ; Mrs. Evans, Llan-
erchymedd ; I. Robyns, Amlwch ; I. Roberts, Caergjdd. 1791.' Ni chrybwyllir
gair yng nghylch ei * fod ar werth gan Dafydd Thomas, o'r Waen-Fawr, yn
Arfon.' Cynnwys 46 tudalen Splyg.]

Dafydd Thomas, neu Dafydd Ddu o Eryri, ydoedd fab i Thomas
Griffith, gweydd, o Ben y Bont, yni mhlwyf Llanbeblig, ger Caer-
narfon, lie y ganwyd of yn 1760. Gan fod ei dad yn hoffi darllen,

a chyfansoddi ar farddoniaeth, ac wedi hunan-gyrhaeddyd mwy o
wybodaeth a dysg na'r cyfi'redin yn ei oes, ac yn ai'fer ei ddawn yn
gyhoeddus ym mhlith y Methodistiaid, yr oedd yn mawrygu
dysgeidiaeth, a rhoddodd oi fab o dan ofal offeiriad yn y gymmydog-
aeth, lie y cyrhaeddodd radd dda o wybodaeth yn yr iaith Seison-

aeg, a pheth gwybodaeth o'r Lladin, Groeg, a Hebraeg. Yn 1796,

* [Cyhoeddwyd (Twaith Gwallter Mechain, sef Oynnulliad o'i wahanol Ys-
grifeniadau ef mewn V)arddoniaeth a rhyddiaith, yn Gymracg ac yn Seisonog,
mown 3 cyfrol Splyg, Caerfyrddin, 1868.]

t Gentlerimn's Magazine, for Nov. 1850 ; Williams's Eminent Welshmen
(Additions).

JGwofrhif 0, d.f. 1790.
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}j[\s iiiiodiiw^d t'l 1 ;;a(i\v vs^oi i ii^'iiHiuiii, ^m Mon, gan Paul
Pauton, Yaw., o'r Plas Gwyn, j^ory llo liwaw, ae i fod yu llyfrgollwr

idilo. Oddi oithr ycliydijj uiii.s»*r y bu yu Amlwch, yu dal swydd yug
N^hyllidla y Glo, ofo a harliaodd i gadw y8«^ol ar hyd ei oos, ym
mlilwyf Llauddeiniolen, Llaudwroj^, a Llanruf^, yu sir CI ii.

Eimillodd lawer gwaitli wohrau Eisti'ddtuduu a Cliy y
Gwyueddigiou, Lluiidain, o*r Iiou yr o«^dd yu aeiod. ^ id

lawor o ddaruau o dro i dro i'r cyfuodoliou iSoisouij^ ar ]>\ v-

tliyuol i Gymru, me^j^ys i'r Gentleman « Magazine. Cyhooddodd ran lawr

o'i waith yu 1810, o dau yr ouw * Corph y Gaiugc,' ac o'r hwu y cy-

hooddwyd ail arj^rafiiad yu ddiweddar, j^yda chofiant o houo, ac

arlun. Hu yu «;ynuorthwyol i ^ylioeddi ail argrafliad o * Waith
Beirdd Mon,' yu 1817. ]iu farw, trwy foddi yu yr atbu Cogid, ym
mhlwyf Llauddeiniolen, Mawrtli 30, l'822, yu 03 oed *

4. *Llyfr Gweddi Gyffrcdin.

Caerlleou : Argraphwyd gan J. Fletcher, mdccxcl*

5. * Marweiddiad Pcchod mewn Credinwyr. Gan Johu Owen,

D.D. O gyfieithiad Hugh Jones, o Faesglasan.

Mwythig, Ai'graphwyd gan B. Partridge a J. Hodges.*

G. 'Pregeth eglur a difrifol ar Fedydd, jn ei gyssylltiad ag

E<^vyddorion cyntaf ac Yspryd Cristionogaeth. Gan W. Richards,

LL.D.f gyut o Lynn.'

7. * An Enquiry into the Tiuth *of the Tradition, concerning the

Discovery of America, by Prince Madog ab Owen Gwyneddj about

the year, 1170. By John Williams, L.L.D.

London : Printed by J. Brown, at the Printing Office, Fair Street,

Ho^sley-do^^^l, and Sold by B. White and Son, Fleet Street; J. John-

son, St. Paul's Church Yard; E. and T. Williams, No 13, Strand,

and J. Ross, Carmarthen, m.dcc.xci.' [8vo.]

Y Dr. JohnWilliamsaanwyd ynLlaubcdr Pont Stcphan,yn sirAber-

teifi, yu 1727. Bu yn weiuidog cyuuulleidf'aoedd Yuiueillduol mewn
amryw fanau yn Llocgr, ac yn llyfrLCcllydd Llyfrfay Dr. D. WilUams.
Cyhoeddodd hefyd ' Thoughts on the Origin of Language, and on
the most rational manner of teachint; Language.' Hefyd, *A
Free Enquiry into the Authenticity of the first and second Chap-
ters of St. Matthew's Gospel,' &c.J Bu farw yn 1793, yn Q>(d oed.

• Camhro- Briton, vol. iii. p. 430; f;."/"/ "-. >"r, cyf. iv. t. 30; CoftatU, yn
rhagrtaenu * Cor^)h y (Jaingc,' ail arg. Is ms's Emintnt ]\'tl.<hmen.

f INis gallasai y raiUl o Ddoethor y C \ i. l.L.D.) foil yu perthj-n i ]

l^ichards y pryd hwni, canva yn 1818 y tlcrl»yaiiKld efe hi ixldi gau (JolLgy
t INis gallasai y raiUl o Ddoethor y C \ i l.L.D.) foil yu perthj-n i Mr.
ichards y pryd hwni, canvs yn 1818 y tlcrl»yaioiid efe hi ixldi gau (JolLgy

Bedytldwyr yn Ynys Hh«xl. T.C ; nc ni cnyrh!U'«M«vl»l y trnvMlythyr y wlad hon
hyd ym mhon I

"

vddmld
ar y I'Jfed o 1 msery
cyhocdd%\'j'd y ...i -I I., i...... *>......... .: ,.^..v.^..g^-s, yr
enw, nid o'r brogeth ei huu, ond o ryw -I

t LV gwaith cnwocaf o'r ciddo y Dr.
, ^ .

uegair i'r Testa*

ment Groeg.j
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8. * The Aboriginal Britons, a Prize Poem, spoken in the Theatre

at Oxford July viii. m.dccxci. By George Richards, B.A. Fellow

of Oriel College. The Second Edition.

Oxford : Sold by D. Prince and J. Cooke, &c. m,dcc,xci.'

9. 'Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, 1791.*

Machynlleth, Argraphwyd gan Titus Evans. 1791.'

10. * Y Siars a roddwyd gan Samuel, Arglwydd Esgob Ty Ddewi,

i Offeiriaid ei Esgobaeth, ar ei Ymweliad Cyntaf, yn y flwyddyn,

1 790. Ynghyd a Phregeth ar Gnawdoliaeth ein lachawdwr, gan yr

un Gwir Barchedig Awdwr. Wedi eu cyfieithu i'r Gymraeg gan y
Parchedig John Harries, Curad Llanfrynach, yn Sir Frycheiniog,

yn y flwyddyn, 1791.

Aberhonddu, Argraphwyd gan William a George North.' [12plyg:
72 tudalen.]

Yr esgob hwn ydoedd

Y Dr. Samuel Horslet, yr hwn ydoedd yn fab i Mr. Horsley,

offeiriad St. Martin yn y Meusydd, Llundain, a lie y ganwyd ef

[yn 1733]. Yr oedd y Dr. Horsley yn un o ddynion dysgedicaf ei

oes. Wedi bod flynyddoedd yn berson St. Mari, Newington, efe, yn
1788, a wnaed yn esgob Ty Ddewi. Yn 1793, efe a drosglwyddwyd
i esgobaeth Rochester, lie, ar yr un pryd yr oedd yn dal deoniaeth

Westminster ; ac yn 1802, efe a symmudwyd i esgobaeth gyfoethog
Llanelwy. Ysgrifenodd lawer o weithiau tra dysgedig. Bu farw yn
Brighton yn 1806.«

11. * Marwnad y Parchedig Mr. Daniel Rowlands, yr hwn a ym-
adawodd a'r Byd Hydref 16, 1790, yn 11 mlwydd o'i oed, ac a

gladdwyd yn Llangeitho. Gan William Williams. Yr ail ar-

graphiad.

Trefecca; Argraphwyd yn y flwyddyn m,dcc,xci.*

12. * Marwnad er Cofiadwriaeth am y Parchedig Mr. William

Williams, G^ynt o Bant y Celyn.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, m,dcc,XCI.'

Y mae enw * David Saunders * wrth ei therfyn.f

13. ' Llinell i'r Byd, ac Alarwm i'rEglwys; sef, Ychydig Fyfyr-

dodau gwedi eu cyfansoddi ar Gan : Oddiar ystjrriaeth o Farwolaeth

y Parchedig Mr. Dafydd Evan
;
yr hwn a fu Weinidog defnyddiol yn

ages i 20 Mlynedd yn y Doleu, pa un a ymadawodd o'i Babell Bridd

* Stephen Jones's Biographical Dictionary.

t Gwol rhif 7, d.f. 1780.
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i'w Dy, nid o Waith Llaw, ar y 14 o Hydref, yn y Flwyddyu 1790,

yn 49 Oed. Gran Thomas Morris.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan loan Daniel, li.DCC.XCl.'

[Oynnwysa y llyfryn hwn hefytl, ' Ychydig Linellau er Coffadwriaeth am y
diwctMar Harchctlig Dafyild .Nlorys, (iwuiiiidog y BedydJwyr yng Ngh*er-
fyrddin,' gau 'D. Dd. Er.' = Dafydd Ddu Eryn?*J

Thomas Morris ydoedd Fodyddiwr trocliedig. Efe a ordeiriwyd ar

gynniilloidfa jin Mhenrliiw Goch, sir Guerfyrddin, yn 1810; symmnd-
odd i'r Ciisnewydd ar Wysgyn 1817, i Gaerodor yn 1831, ac i Bont y
Pwl yn 1835. Yr oedd yn bregethwr poblogaidd. Ysgrifenodd

lyfryn difyms yn Seisoneg o'r enw ' London Spiritualized. 'f

14. * Marwnad y Parcliedig William Williams, o Bant-y-Celyn

;

yr h^vn a ymadawodd a'r Byd lonawi' 11, 1791, yn 74 o'i oed, ac a

gladdwyd yn Llanfairbryu, yn Sir Gaerfyrddin. Gtin Jacob

Jones.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan I. Daniel, yn Heol-y-Brenin.'

15. * Drych 01wg ar Dir Angof, nen Goffadwriaeth o farwolaeth j
Parcbedig Mr. Dafydd Morris o Dan yr Allt, LlangAvn>NT, Gweinidog

J Porth tywyll, CaerfyTddin. Ynghyd a Choffad\vriaeth o Farwol-

aeth Jane Sanders, Llanon. Gxin Dafydd William.

Caerfyrddin, Argrapbwyd gan I. Daniel.*

16.' ' The History of Wales, in nine books : with an Appendix. By
the Rev. William Warrington, Chaplain to the Right Hon. tho

Earl of Besborongh. In two Volumes. Vol. i. Tho Third

Edition.J

London : Printed for J. Johnson. No 70. St. Paul's Church Yard.
MDCCXCI.*

17. 'Pigion o Hymnan I. Watts, D.D. ac eraill. Ynghyd k

chwanogiad o amryw o Hymnau nad oedd yn yr Argraphiad

Cyntaf.

Trofecca : Argrapbwyd yn y Flwyddyn m,dcc,xci.'§

18. % ' Tour to Milford Haven. By Mrs. Morgan.'||

• Llyihyr Mr. R. WiUiams.

t Ifanca y Bedyddwyr yn y DeheuJKirth^ gaa D. Jones.

X Gwel rhif 14, d.f. 1786 ; rhif 1.3, d.f. 1787 ; rhif 17, d.f. 1788. [Rhaid
bod hwni jti hcdicerycUl argrattiad yn y fan leiaf; canya yinddaagosodd y
3ydd argraliiad yn 1788.]

§ Gwel rhif 27, d.f. 17C5.

II
Annwxl Iieport4.
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19. ' Marw Tr Ddeddf a Bjw i Dduw. Ymha nn jv amlygir yn
helaeth, j modd mae'r Yspryd Glan yn dwyn yr Enaid o'r Cyfammod
Gweithredoedd i'r Cyfammod Gras. O'r Hunan i Grist. Gan y
Parchedig R. Erskine, A.M. Gynt Gweinidog yr Efengyl yn
Dmnferline, Scotland.

Machynlletli : Argraphwyd ac ar werth gan T. Evans, m,dcc,xci.

(Pris Swllt heb ei rwymo).'

20. * Stafell Gyfaill : neu, Gyfarwyddid i Ddynion difrifol, yn y
Ddyledswydd bwysig o Hunan Ymholiad, i'r Diben i'w osod i fynn

yn nirgel 'Stafell y Cristion, mewn Trefn i'w atgofio a'i gynnorthwyo

yn y Gwaith. A gyfieithwyd gan y Parchedig I. Griffith, o

Glandvvr.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst. 1791.*

21. * Traethawd difrifol ynghylch Bedydd : Ym mha un y mae'r

Ordinhad Sanctaidd honno yn cael yn ofalus ei gwahaniaethn oddi-

wrth yr Arfer lygredig sydd yn gyffredin yn myned dan yr un Enw,

a'i Harwyddoccad a'i Diben hefyd yn cael eu dal allan; mewn
lilythyr at y Diduedd, y Rhesymol, a'r Ymofyngar, ym mysg Ar-

ddelwyr Taenelliad Babanod yng Nghymru. At yr hyn y Chwaneg-

wyd 01-Ysgrifen, Yn cynnwys Attebiad digonol i Drydydd Llythyr

Mr. Evans, o'r Drewen. Gan William Richards.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan loan Daniel. M.DCC,xci.'

22. *Marwnad, neu Ddewisol Goffadwriaeth, o Farwolaeth y
Parchedig Mr. WilHam Williams, Gynt o Bant-y-Celyn, yn Sir

Gaerfyrddin, yr hwn a hunodd lonawr 11, 1791, yn 74 Oed. Gan
Philip Dafydd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel.'

23. * Marwnad ; neu Ychydig Linellau, mewn ffordd o Goffadwr-

iaeth am Farwolaeth yr enwog Frawd yn yr Efengyl, Mr. Edmund
Parry, Tir Eglwys, gynt o Pentewin, Yr hwn mewn byrr Amser a

gafodd ei symmud o*r Byd hwn i'r Byd tragywyddol, Gorphenaf 4,

1791, yn 52 Oed. Gan Theophilus Rees.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Brenin.*

24. ' Marwnad, neu Dduwiol Goffadwriaeth o Farwolaeth Dafydd

Morys, o Ben-y-Ffos, ym Mhlwyf Troed-yr-Aur, yn Sir Abertcifi
;
yr

hwn, wedi iddo bregethu yn llafarus a llwyddiannus ychwaneg n&

saith ar hugain o Flynyddau, a ymadawodd o'r Byd hwn Medi 16.

1791, yn 47 Mlwydd Oed. Gan Thomas Jones.
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Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel, yn Heol-y-Bronin.'

Thomas Jones ydoodd enedigol o*r Maes, yn sir Gaerfyrddin. Bu
farw yii Peckham, Surroy, Hydref 4s, 1819, yn 60 oed. Yr oedd yn
weiuidog yr efeiigyl.

25. % *Cyffe8 Ffydd y Bedyddwyr. Cyficithiad Newydd gan

Josnah Thomas.

Caerfyrddin.**

2G. % * Galargan Enoch Thomas ar ol ei vrraig.

Caerfyrddin.**

27. % *Marwnad Daniel Rowlands a W. Willianis, &c. Gran

John Evans.

Caerfyrddin.'*

28. * A Sermon, Preached in the Parish Chnrch of Wrexham, On
Sunday the 17th. of July, 1701, For the Benefit of the Chester In-

firmary. By the Reverend William Davies Shipley, A.M. Dean

of St. Asaph, and Vicar of Wrexham.

Wrexham ; Printed by R. Marsh. 1791.'

29. *Traethawd o waith yr enwog Mr. John Bunyan. Yn cyn-

nwys I. Cadwedigaeth trwy Ras ;t neu Draethawd am Ras Daw,
yn dangos, 1. Beth yvv bod yn gadwedig. 2. Beth yw bod yn gadw-

edig trwy Has. 3. Pwy ydynt h^vy a gedwir tr%\'y Ras. 4. Pa
fodd yr ymddengys mai trwy Ras y maent yn gadwedig. 5. Beth a

all fod y Rheswm i Dduw ddewis cadw Pechaduriaid trwy Ras, yn
hytrach na thrwy un modd arall. ii. Y Porth Cyfyng;t neu'r

Anhawsdra mawr o fyned i'r Nefoedd. Yn profi yn eglur trwy'r

Ysgrythyrau y bydd, nid yn unig yr Anfoesol a'r Halogedig ; ond
hefyd Uawer o Brotfeswyr ma\%Tion yn dyfod yn fyr o'r deymas
honno. At ba un y chwaneg^vyd, iii. Pregeth ddiweddaf yr Awdwr

:

A bregetlnvyd yn Llundain, yn Mis Gorphenhaf, 1688.J

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Ross, yn Heol Awst. [Pris
tri Swllt ynghyd].'

Ymddengys fod y ddau lyfr diweddaf wedi eu hargraffu y llynedd

;

ond na ddaeth y llyfr yn gyflawn allan hyd eleni ; a djnia pa ham y
ceir gwahanol amseriad idd^-ut. Hugh Jones, o Faesghisau, ger
Dinas Mawddwy, ydocdd y cyficithydd a'r cyhoeddydd, trwy dan-
ysgrifiadau. Yr oedd yr enwau yn y Gogledd yn dyfod i 100, yn

• Yn ol Ysijrif }>lr. B. Davies.

fGwelrhif 10, d.f. 1790.

J Gwel rhif 12, d.f. 1790.
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cymmeryd yng nghyd 2,352 o lyfran. Y mae wyneb-ddalen arall i'r

* Cadwedigaeth,' wedi ei hamsem 'm,dcc,xci.'

30. ^'Marwnad y Parcli. Daniel Rowlands, gan Peter Wil-
liams.

81. *0n tlie better Relief and Employment of the Poor in the

Town of Oswestry and the Parishes of Llanymynech, Chirk, and
Llansilin. 1791.'

Y mae y Uyfryn hwn yn cynnwys Uawer o bethau o ddyddordeb
lleol mawr.

82. *A Private Bill for a Canal from Abemant to Melincrython

Pill into the River Neath, and Improving the Navigation of that

River. 1791.'

Argraffwyd yr y-^grif uchod yn gyfrinachol.

33. *A Fnneral Sermon preached at Spafields Chapel, July 3,

1791, on the death of the Late Conntess of Huntingdon. By the

Rev. David Jones of Langan.

London : Sold by Rice Jones No. 45, Chandler Street, Grosvenor-
Square, Strand; J. Chalmers, No. 81, Old Street; J. Mathews,
Strand ; J. S. Jordan, No. 166, Fleet ; Mrs. Trapp, Paternoster-Row

;

Hughes & Walsh, Inner Temple Lane; & J. Higham, No. 159, St.

John's Street. Sold also by the door-keepers of Spafields and Sion
Chapels. 1719.'

34. * A Treasury of Theological Knowledge : Wherein Christianity,

and the Divine Authority of the Holy Scriptures are proved : and

the most plausible Objections considered. To which is added an

.Appendix. In Two Volumes.

Carmarthen, Printed and sold by John Ross and John Daniel

;

sold also by Messrs. E. and T. Williams, No. 13, Strand ; and
Stanley Crowder, Paternoster row, London; and Joseph Lloyd,
Wine-street, Bristol, m.dcc.xci.'

Awdwr y cyfrolau hyn ydoedd Moegan Williams, curad Caer-

fyrddin ;* ac y maent yn ' Dedicated to the Right Reverend Samuel
Horsley, LL.D. F.R.S. Lord Bishop of St. David's.'

35. *A Welsh Freeholder's Letter to the Bishop of St. David's,

on his Carmarthen Charge.

Carmarthen. 1791.'

• [Gw»di h3my Ebnryad Baefil, gwydd Benfro ; awdwr y ColUctanea.}
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[AwdwT J Llythyrau hjn at yr Eigob Hor^ley y<1n©dd DirrDn .To!n«,

cynghorwT o'r ^yfraith, yr hwn a anwyd yn I ;\ fri 5Ti 17'
~

farw yn 1816. Derbynioiltl elfenau ei tUlysK > lor, air (i.

yn Abergefni, ac wedi hyny y- **>"^ M • ' -n. liu am .....a

aniser yn fyfyhwr, ac wc<li h\ i Henadurol vn
Hackney. l*auyrymadjiwo«l(l<-. .

,
_ arolcymmlleidfa

o Undcxliaid yn Birniin^ham, He, wedi art)8 blwvdiiyn neu ddwy, y pender-
fynodd newid ei alwedigaeth, ac ymgynnnerodd a r gyfraith. Yng nghylch j
n. 1794, aeth yn aelod o Oyfreithdy Lincoln, yn Llundain, ac o (Joleg C'aiuj,

Caergrawnt. Gwedi gorphen ei fyfyrion cyfreithiol, ymarferodd d galwad
cyngQorwr o'rgyfraith yn Llundain, ac ar gylchdeithiau Khydychain a f). *j n-

barth am l.iwer o tlynyddoedd. Hel> law ei Lythyrau at Ksgob Ty I' i :,

«c AiudditFyniad o honynt, cyhoeddodd— 'Thoughts on the Riots at Birin:i-^-

ham,' 1701 ; 'Strictures on a Pamphlet entitled Thoughts on the late Kiota at

Birmingham/ 17U1 ; a 'Reasons for Uuitariauma.'*]

36. % * CoUection of Welsh Tours.

Chester and London. 1791.'

Yr oedd j * Tours ' hyn i Wynedd, Deheubarth, a sir Fynwy, jn
gyfrol di'wchns.

37. [* Llythyr j Gymmanfa at yr Eglwysi, 1791.'

LlN-ih^T Cymmanfay Bedyddwyr a gynnaliwyd yn Abertawy yn 1791, ydyw.
Cynnwysa 8 tudalen 8i)lyg bychan ; ac argratlwyd ef jTig Nghaerfyrddln gan
loan Daniel, fel yr jTnddengys wrth yr argrail'eb ar ei ddiwedd.J

38. [* Cyfaill y Cymm, sef Englynion, Cywyddan, k Chaniadau

newyddion ; ar amrwy Dcsdynau, a Mesyrau, Y Rhan Gyutaf. Gan
lolo ap lorwerth Gwilym, o Ben y Lan, gerllaw'r Bontfaen, ym
Morganwg.

Argraphwyd dros yr Awdwr, 1791.' IGplyg.

Ni chrj'bwyllir yni mha le na chan bwy y cafodd y ' Cyfaill ' ei argrafTu. Yr
*Iolo ap lorwerth (iwilvm ' hwn, neu * Edward William,' fel y geilw ef ei hun
ar diliwedd y rhagymaclxodd, a adwaenir yn fwy cyflxedin wrth yr enw lolo
FftrddGlaa.l

1792.

1. *Myfyrdodau diweddaf y Parch. Mr. Baxter ar Farwolaeth

:

Yn dangos I. Pa beth sydd yn Fuddiol ac yn Dd}Tnnnol yn y Bpvyd
hwn. II. Y Rhesymmokleb a'r Anj^onrheidrwydd o Gredu, fod

eneidiau'r Duwiolion, pan ymadawont a'r bywyd hwn yn myned at

Grist. III. Pa both yw Yniddattod a bod gyda Christ, iv. Pa ham
y mae yn Rawer gweU i fod gyda Christ, v. Yr Awdwr yn hiraethn

am gaol ei wncud yn foddlon i yinddattod a bod gyda Christ. A
dalfyrwyd gan Benjamin Ffosset, A.M. Ac a gyfieiihwyd o'r ail

Argraphiad yn Saesonaeg, Gan William Thomas, Gweinidog yp

Efengyl, yn y Bala.

• Gweler WilUanu's Eminent WeUkmen.
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Trefecca: Argraphwyd yn j flwyddyn m,dcc,xcii. (Pris cliwe'

Cheiniog.)
'

William Thomas ydoedd fab i rieni cyfrifol o amaethwyr. Yr
oedd ei dad yn enedigol o sir Forganwg, a'i fam o sir Gaerfyrddin.

Bu farw ei dad cyn i'r bachgen gyrhaedd ei ddeuddeg mlwydd oed, a
symmudodd ei fam i'w cliyminydogaetb ei hun. Rhoddodd iddo
addysg Seisonig dda; aeth ef i Lundain, He yr oedd ganddo bertliynasan

mewn sefyllfa gyfrifol, a cbafodd le gyda masnachwr yn Long Acre,

lie y bu rai blynyddau mewn parch mawr. Yr oedd y pryd byny yn
ddyn ieuanc moesol a difrifol, ond yn bollol ddyeitbr i grefydd. Pan
yr oedd o ddeutu 23 oed, cafodd dwymyn drom, ag oedd y pryd
byny yn ffjnu yn Llundain ; ac wedi ei adfern yn ddigonol, efe a
symmndodd at ei fam i ymyl Llanymddyfri. Yr oedd adfyTviad

crefyddol y pryd byny mewn amry^v o gynnidleidfaoedd yr Ymneill-
duwyr. Egh\^swraig selog oedd ei fam ; ond bndwyd ef gan gyw-
reinrwydd i Grug y Bar, lie oedd y pryd byny dan weinidogaetb nn
Isaac Price ; a tban y bregetb bono o eiddo y gweinidog bwnw yr
argyboeddwyd ef. Ymnnodd yn fuan a'r eglwys bono ; ac ym mben
rbyw amser wedyn decbrenodd bregetbn. Tybiai ei bun yn rby
ben i dreulio yr amser arferol mewn coleg; ond treuliodd ddwy
flynedd yn efrydn yn Atbrofa Ymneilldnol Abergafenni, o dan y Dr.

Davies. Oddi yno ordeiniwyd ef yng ngbapel Hanofer,* ger y dref

bono ; ac ym mben ycbydig flynyddan wedyn, efe a symmudodd i'r

Bala, He y bu yn llafui^io dros 21 o flynyddau. Tra y bu yno, cy-

boeddodd amryw fan lyfrau, a gwnaetb yn dda o bonynt, yn enwedig
gwaitb y Dr. Owen, 'Angeu i Angeu.' Ond y gwaitb mwyaf a
gymmerodd amo ydoedd ' Esboniad y Dr. Guyse ar y Testament
Newydd.' Yn Nbrefecca y byddai yn argraffu ei boll lyfrau, fel ag
yr oedd y rban fwyaf o Ymneillduwyr y rbanau canolbarthig o'r

Dywysogaetb ; ac yno y decbreuwyd argraffu ' Guyse.' Byddai Mr.
Thomas yn prynu y papyr ei bun, ac yn ei anfon i Drefecca. Llawer
o drafferth a gafodd gydag argraffwyr Trefecca. Byddai yn metbn
cael y rbanau allan mewn pryd ; ac anfonai ei fab (John) o'r Bala i

Drefecca i ymofyn y rbanau, a'u cludo yn b^vn, ar gaseg fecban, i'r

prif ddosbartbwyr ar hyd y wlad : ac wedi ei fjmed yno at yr amstT
addawedig, ni byddai y rhanau yn barod, yr byn a orfyddai i'r bachgen
aros wythnosau yn Nhrcfecca, er mawr anghyfleusdra a choUed.

O'r diwedd bHnodd arnynt, a symmudwyd ei argraffu at John
Evans, Gaerfyrddin ; ac wedi byny at Mr. Saunderson, Bala. Yr
oedd wyth I'lian beb eu parotoi pan fu farw Mr. Thomas, y rhai y
cafodd ei fab gan y Parch. Ebenezer Jones, o Bout y Pwl, eu cwbl-

bau. Darfu i'r maith flynyddau ag y bu yi* Esboniad bwn jn dyfod
trwy y wasg, beri anghyfleusdra a cholledion trymion. Yr oedd
1,800 yn ei dderbyn yn y declireuad

;
yr oedd cynnulleidfa Hen-

Uan, sir Gaerfyrtldin, yn derbyn 102 ei bun ; ond cyn y diwedd nid

oedd mwy n5,g 800 yn ei dderbyn trwy yi* boll Dywysogaeth, yr
byn a wnai fod mil o bono yn anorphenol ar hyd y wlad. Collodd

* [Lkiiofer, ueu RyJ y Meirch, mao yn dobyg.]
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Mr. Thomas 300;). ar jr anturiacth.* Ystyrid Mr. Thomas jn
bre<(ethwr (in, a p-wir awyildus i wneyd daioiii trwy ei bre^^ethau a'i

gylioeddiadau. liu farw vn y Bala ym Mai, 1801», a^buajjai yn 60

mlwydd ood yr Awst canlynol, ac felly, rhaid oedd ei eni yn Awst,

1749.t

2. * Cyn^r difrifol i un ar ol bod yn glaf, mown Uythyr oddi\^Tth

Weinidog at un o'i blwyfolion. Gan Edmund Gibson (esgob

Llundain, fel y tybir.)

Llundain.*

3. 'Hanes Troedigaetli y Wraig o Samaria: yn dangos, Xatnr

gwir Argyhoeddiad a Dychweliad Pechadnr at Duw : Gyd ag Effiiith

Dwyfol Ddafguddiad o'r Gwaredwr, ar Fucheddau y Gwaredigion.

Wedi ei osod allan mcAvn Pregeth ar loan 4. 29. Gan y Parch.

RalphErscin, A.M. Gynt Gweinidog yr Efengyl yn Dunffermlin,

Scotland.

Machynlleth: Argraphwyd gan Titus Evans. m,dcc,xcii.' GO tudal-

en 12plyg.

4. ' Dydd olaf y Credadyn ei Ddydd goreu, &c. Gan y Parch.

Thomas Brooks.

Machynlleth : Argraphwyd gan Titus Evans. 'J

5. * Gwledd i'r Eglwys, neu ddeuddeg Pregeth ar Gan Solomon.

Gan y Parch. W. Romaine, M.A. yn Llundain. A gymi*eigiwyd

gan Thomas Jones, Curad Creaton, yn sir Northampton.

Machynlleth : Argraphwyd gan Titus Evans, M,DCC,xcn. (Pris

Is. 9d.—neu 13 am guui.)
'

G. ' Undeb Crefyddol, Neu Rybudd yn erbyn Schism. Yn dangos

• Cyhoeddodd hefyd yn y ganrif brescnnol, ' Cyfarwyddiadau mewn Geo-
grapliy ; neu l)»lrych y Byil yn Gyirredinol, Mev^Ti dull o HoHatl ac Attebiad ;

a Sylwn(Hlau, yn <laiii:os nniryw «ldnl! o I.\'M'(><lraeth a tUrefn y byd ; hyd a
lied Tcynia8<»e<M V i on, eu hamry^vnol fatho
Grefyddau, uu Ha; mdiatjth, eu Llaw-waith
a'u TaK'.ntau : ('y»iii\ nil ;i r u w \ tn.iu < m-n luwy.n \\i:\i\\vx y'jv^ ' '

" 'id ;

Mon»f«ld, LlyniKHltl, Afony«ld, a Mynyddoetld, Ac. Vn^^'livil j\ ri id

i>a fmld 1 ^'a<;l y I.Ko. <1.1 h\n ar y Map neu'r GlOb. Gwcdi ei (i.i->, uyf-
icithu allan o'r ai! i;id ar bymtheg o waith I^nglet du Fresnoy, C.
Smith, ac aniryw < ^ \'r cnwog ereill. Gan Wilhani Thomas, I^a.
Gacrlleon : ArgralTwyd gau W. C. Joues. 1805.' Y mae yn tua 225 o dud&len-
au 12plyg.

t Tystiolaeth ei fab, J. Tliomas, g^-nt o Lvn Ebwy, sir FvTiwy, a Lhjthpr
ei ferch, Mrs. Mary Johns, gwoddw y diwodilar Barch. David Johns, Ceoadwr
ym Madagascar.

t Gwel rHif 9.
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ei Anghyfreithlondeb wrth reswm a'r ysgrythyr, a bam yr hen dadau
yn y brif Eglwys. Gan "Weinidog o Eglwys Loegr.

Gwrecsam, Argrapliwyd gan T. Marsb.*

7. * The Heroic Elegies and other Pieces of LIjwarch Hen,
Prince of the Cumbrian Britons : With a Literal Translation, by

William Owen. Y Gwir yn erbyn y Byd.

London : Printed for J. Owen, No. 168, Piccadilly, and E. WilHams,
Strand. M Dcc xcii.' [8vo.]

Evan Williams, cyhoeddwr llyfran yn Llnndain, ydoedd fab i

Dafydd WilHams, o Swydd y Ffynnon, ym mhlwyf Lledrod, yn sir

Aberteifi, a'r hwn a arferai bregethn gyda'r Methodistiaid Calfinaidd,

ac a adwaenid wrth yr eiiw Dafydd y Gof. Cafodd y meibion ddysg-
eidiaeth dda o dan y nodedig Edward Richard, Ystrad Menrig. Yr
ydys yn ddyledus i E. a T. Williams am ddwyn allan lawer o lyfran

o bwys i'r Cymry, trwy yr hyn y collasant lawer o arian, yn enwedig
trwy Eiriadiir mawr y Dr. Owen Pughe ; i'r hwn y bu yn rhaid bwrw
llythyrenan newyddion, o blegid yr hyn yr oedwyd ei werthiant yn
fawr ; ac hefyd yn nygiad allan y ' Cambria Depicta,' gan E. Pugh,
yn 4plyg, gyda 71 o lunian lliwiedig, ynl816. Bu E. Williams dros

ddeugain mlynedd yn llyfrwerthydd a chyhoeddydd Cymreig yn y
Strand ; ac am bymtheg mlynedd ar hugain yn aelod gweithgar o
bwyllgor yr Ysgol Rad Gymreig. Bu Evan Williams farw yn
Heol Penton, Llundain, Medi, 1835, yn 86 oed. Ei wraig, Frances,

merch hynaf Robert Neat, Ysw., o Saltross, yn sir Wilts, a fa

farw yn 181^, yn 52 oed. T. Williams [ei frawd] oedd cyhoedd-

ydd cyntaf yr Evangelical Magazine; a bu mt-ivn cyssylltiad

ag ef fel argrafiydd a chyhoeddydd yn Llundain, dros gryn amser,

8. * Annogaethan Efangylaidd, i Sancteiddrwydd Bywyd ; Mewn
Annerch at Waredigion yr Arglwydd o bob Enw: A dalfyrwyd

Allan o Waith y Parchedig Mr. Fflafel. Gan W. Mason.

Machynlleth: Argraphwyd gan Titus Evans. M,DCC,xcn.*

T mae yn gydiol a hwn, ac fel attodiad iddo,

—

* Dydd olaf y Credadyn ei Ddydd Goreu : Wedi ei brofi mewn
Pregeth a Bregethwyd mewn Angladd neu Gladdedigaeth yn

Llundain. Gan y Parchedig Thomas Brooks, Gweinidog yr

Efecgyl.'*

9. ' Athrawiaeth Bedyddiadan wedi ei hadfern oddiwrth ei Llygr-

edigaethau cynnar a diweddar, a'i hadnewyddu i'r lachus brif bcr-

ffeithrwydd, yn ol gair y Gwirionedd, sylwedd ffydd, a natur

* Gv«l rhif «.

1
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Teyrnas Crist. Gan Wm. Dell, gweinidog jt efengyl, ac Athraw^

Confil a Chaius, dwy o'r prif ysgolion jng Nghambridge.

CacrfjTddin, Argraphwyd gan John Daniel'

10. * Oonichwyliaeth Crist: neu Ragoriaeth yr Efengyl: eef

pregeth y Dr. Tlayfero. Wedi ei Chymreigio gan y Tarchedig

Peter Williams.

Caerfyrddin, Argrapbvryd gan I. Daniel, yn Heol y Brenin.

1I,DCC,XCII.*

TnoMAS Platfere ydoedd frodor o Qaint, ac a gafodd ei ddysc:eid-

iaeth yng Ngliaorgi*awnt. Yn 159G efe a wnaed yn Bruffesor

^[argaret. Yr oeddid yn oi ystyried yn ysgolor Lladin enwog iawn.

Efu a ymgorfforodd yn aelod yn Rhydychain, ac a wnaed yn LL.D.

yno Gorph. 9, 1596. Bu farw yn lonawr neu Chwefror, 1608, a
chladdwyd ef yn eglwys St. Boiolpb, Caergrawnt.*

11. * Coron Gogoniant tra'gwyddol i*w dewis o flaen holl olud y
byd hwn. Pregeth Angladd, a bregethwyd ar farwolaeth y diweddar

wir anrhydeddus a pharchus Argh\'yddes Selina, larlles o Huntirig-

don ; ac a brcgethwyd o flaen jt Eghvys yn Hcol-Jewin, yn Llundain.

Ar ddydd Sol, Gorphenaf y 17. 1791. Gan y Parchedig T.

Priestley, gweinidog y ddywededig eghvys, ac awdwr yr efengyl-

aidd Feibl Teuluaidd. A gyhoeddwyd ar ddymuuiad, ac a gyfieith-

wyd gan Edward Barns.

Machynlleth : Argraphwyd, ac ar werth gan Titus Evans.*

Theophilus Priestley ydoedd frawd i'r Dr. Joseph Priestley, yr

enwog Undodydd, ac yn weinidog ymneillduol Prcsbyteraidd fel

yntau ; ond yn hollol wahanol ei olygiadau i'w frawd ar Berson a

Marwolaeth Crist, yn * cfengylaidd.* Wedi ei farwolaeth ef, syrth-

iodd y gynnulleidfa yn Heol Jewin, trwy ddylanwad ei olyddion, i'r

nn cyfeiliornadau ag ereill o'r corff hwnw, yr hyn a wywodd y gyn-

nuUeidfa agos i ddiddymdra ; a darfu i'r rhelyw o'r yniddiriedolwjT

werthu y capel i'r Wesleyaid Seisoneg rai blyuyddau yn ol, y rhai a'i

helaethasant gryn lawer.

12. *Hane8 Ferr o Fywyd Howell Harris, Yscwier; a dynwyd

allan o*i Ysgrifeniadau ef ei hun. At ba un y chwanegwyd Crvno-

deb byrr o'i Lythyrau o'r Flwyddyn 1738, hyd y Fl. 177J

Trefecca : Argraphwyd yn y flwyddyn M,DCC,xcil. (Pris Swlit.)
'

[12plyg: 218tudalen.]

Y mae i hwn *Elegy' (=Marwnad) i Howel Harris, gan *Jane Cave,'

yr hon oedd j-n un o ' deulu Trefecca,' yr hon ydoedd yn ferch i John
Cave, awdwr y llyfr cauhniol :

—
* An Epistle to the Inhabitants of

* Wo«d'i Atkm. Otn)n. toL i. p. 776.
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GilliDgham, in the County of Dorset, wherein is a Looking-glass for the
faithfull to Shew whether their names were written in the Lamb's
Book of Life, before the Foundation of the World : With a Variety
of . . typical of Jesu's Blood : Never before Published. By
John Care, Glover of Brecon. Wherein are Instructions for the
Ignorant : Milk for Babes, Stronger Meat for Young Men and
Fathers : and a Death warrant for the formal proffesor and careless

Sinner. Begun Nov. 19th. 1752 in Gillingham my Native Town^
owing to a hot persecution for receiving Ministers to my house and
finished lately in Brecon. And has been much approved of by many
Eminent Divines who for several years have frequented my house
there. Brecon Printed for the Author by E. Evans. 1781. (Price

two Shillings an Sixpence].' Ymddengys y daeth yr awdwr i

Aberhonddu, ac a sefydlodd mewn masnach fel menygwr. Pan
oedd yno, efe a gafodd le fel cyllidydd^ ac a sefydlodd yn
Nhalgarth, lie yn fuan y dychwelwyd ef dan weinidogaeth Howel
Harris. Efe a briododd, ac a roddodd i fyny y gylhdiaeth, ac
ail sefydlodd yn y gorchwyl y dygwyd ef i fyny iddo yn Gillingham ^

end o blegid ei fod yn ddyn crefyddol, ac yn derbyn y pregethwyr
Methodistaidd, efe a erlidiwyd oddi yno, ae a ymsefydlodd eilwaith

yn Aberhonddu.*

13. ' Tafol Gywir i bwyso Sosiniaeth : neu Atteb i Lyfr a gy-

hoeddwyd yn ddiweddar, dan yr enw Appel at BrofFeswyr difrifol,

&c. Gan y Parchedig Peter Williams, gynt Curad Eglwya

Gymmun.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Daniel, yn Heol-y-Farchnad,

MjDCCjXCIl.'
•

14. ' Coffadwriaeth o Farwolaeth Mr. Josiah Evans. Gan George
Bees.

Trefecca ; Argraphwyd, M,dcc,xcii/

15. * Dirgelwch Duwioldeb : neu Athrawiaeth y Drindod : wedi ei

datguddio mewn dull eglur a chynnefin, i'r Diben o wneuthur

Egwyddorion Crefydd Crist yn hyfryd, ac yn flasus, i bob Enaid

duwiol, yn ddirgel ac ar gyhoedd. Gan y Parchedig Peter

Williams.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel yn Heol-y-Brenin.

M.DCCjXCII.'

IG. * Ymddiddanion rhwng Methodist Uniawngred ac \m camsyn-

iol. y trydydd argraphiad.f

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Daniel. m,dcc.xcii*

* Lhjthyr J. Joseph, Yswain.

t Owel rhif 12, d.f. 1760.
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Ymddcnpys mai gwaith y I*arc*h. D. R('\ Mangcitho, jw y
llyfr ucliotl, yr hwu sydd yu llylruu o ycli^t. iUU-

17. * Llythyr y Gymmanfa yn y flwyddyn 1792.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan loan Daniel.*

18. * Coffadwriaeth o farwolaeth y Parch. Darid Jones, Dol-goch,

gweinidog yr efeiigyl, gynt o IJont-y-pool, acyri ddiwedtlar o Eglwys-

y-Graig, Ciistellnewydd yii Emlyii. Yr hwu u huiiodd gyda'i Dadau,

lonawr 24, 1792, yn 51 Mhvydd o'i Oed. A gyfausoddwyd yn Paris,

Ffraiiic. Gan y l*archudig Morgan Rees. Yr ail argraphiad. At

ba nn y chwancgwyd ychydig o Bennillion ar yr un achos, gan Mr.

Joseph James, sir Beufro.

Trefecca, Argraphwyd yn y Flwyddyn m,dcc,xcii. Pris Ceiniog.'

Y Morgan Rees nchod oedd golygydd y * Cylchgrawn.'

19. ' Coffadwriaeth o farwolaeth y Parchedig Mr. David Jones o'r.

Ddol-goch, yu sir Aborteifi. Yr hwn a fu yn Weinidog ffyddlon yr

Efengyl yu Pou-y-Garn, wrth Bout-y-P\vl, yn Sir Fynwe, nes cael

ei symmud trw^" Drefn Rhagluniaeth i'r Graig, yng Nghastell-

Newydd, yn sir Aberteifi ; lie y bu ef yn Uafurus a llwj'ddiannus, yn

cyd-gynnal y Weinidogaeth gj'd a'r Parchedig Frawd Mr. John

Richards, ne's cael ei drosp^lwyddo gan Angau i Fyd arall, er colled

i Sion, ac Ynnill iddo ei hun, lonawr 24, yn 51 oed, yn y Flwyddyn
1792. A gyfausoddwyd gan Dafydd William.

Caerfyrddin: I. Daniel, Heol y Brenin.'

20. * Galarnad er Coffadwriaeth am y Parchedig Mr. David

Jones, o*r Ddol-goch, yn sir Aberteifi. Yr hwTi a ymadawodd a'r

byd hwTi mewn tawelwch, lonawr 24, 1792, yn 52 oed. Gan
Maurice Jones.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Daniel.'

Gweinidog y Bedyddwyr ydoedd Mr. Dafydd Jones ; ac ymddeng-
ys ei fod yn barchus iawn gan oi frodyr ; canys dyma dri gweinidog
yn cyfansoddi galarnadau am dauo. Yr olaf oedd frodor o Lan-
gollen, ac yn weinidog ym Merthyr Tydlil y rhan olaf o'i oes.

21. * The History of the Boroughs of Great Britain.

London, 1792,' 3 vols. 8vo.

22. 'Carnarvonshire. A Sketch of its Ilistory, Antiquities,
Mountains, and Productions.

London. MDccxcn.'
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Awdwr y llyfr hwn ydoedd y Parch. Nicliolas Owen, Person
Bottwnog a Mellteyrn, yn Lleyn, yn y sir uchod.*

23. * Observations on the River Wye, and several parts of South.

Wales, &c. Belative to Picturesque Beauty. 1792.'

24. * Cyflafan y Beirdd : gan Eobert Williams o Eifionydd.

T Gwir yn erbyn y Byd.

Yn Llundain y cyhoedded, ac ar worth gan yr Awdur
;
gwerth

6«. [8plyg]

[Ni cliynnwya ond 8 tudalen. Nid oes dyddiad wrth y gwaith ; ond y
dywedir mewn nodyn ar waelod y tudalen cyntaf o gorff yr Awdl :

—
' Testyn i

Eisteddfod Dinbych, B.A. 1792, gan Gymdeithas y Gwyneddigion. I'r Awdl
ton y barnwyd yr Ariandlws.' Y mae yn dra chyffelyb gan hyny mai yn y
flwyddyn hon yr ymddangosodd, Yr Awdwr ydoedd Robert ab Gwilym
Ddf, yr hwn a aned yn 1707, ac a fu farw yn 1850. Ni cheir mo'r awdl hon
yng ngwaith y bardd, a elwir *Gardd Eifion,' Dolgellau, 12plyg, 1841.]

25. * Appel at Broffeswyr Difrifol a Diduedd Cristianogrwydd

;

ar y pynciau canlynol ; sef, i. Yr ymarfer o reswm mewn pethau

crefyddol. ii. Gallu dyn i wneuthur ewyllys Duw. iii. Pechod

gwreiddiol. iv. Etholedigaeth a Gwrthodedigaeth. v. Duwdod
Crist. VI. Cymmod am bechod trwy farwolaeth Crist. Yn Saes-

naeg Gan J. Priestley, LLD. &c.'f

26. ' Y Catecism ; hynny yw, Athrawiaeth i'w dysgu gan bob un

cyn ei ddwyn i'w Gonffirmio gan yr Esgob, gyda Thestunau Ys-

grythyrol, perthynol i hynny. Yr ail argraphiad.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-Farchnad.
M,Dcc,xcn.'

27. % 'Ymborthar Ddydd-ympryd : neu Ychydig o Eesymmau
prydlawn tu ag at wasanaeth y Bobl ddaionus hynny ag sydd yn

credu ym mhriodoldeb ac effaith Ymprydiau Cyhoedd. Gan
William Eichards, M.A. Aelod o Gymdeithas yn Pensylfania tu

ag at Annog yn y Blaen Ddiddymmiad Caethiwed. Argraphwyd

tros y Cymry imiaith.*

28. 'Farther Observations, on the Discovery of America, by

Prince Madog ab Owen Gwynedd, about the Year 1170. Contain-

ing the Account given by General Bowles of the Creek or Cherokee

Indians, lately in London, and by several others, of a Welsh Tribe

or Tribes of Indians, now living in the Western parts of North

America. By John Williams, L.L.D.

• Gwel rhif 15, d.f. 1777.

t Gwel rhif 12. I hwn y mao hwnw yn atebiad. Cafodd hwn hefyd ei ail

argralTu ym Mwrtbyr Tydfil, yn 1812.
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London : Printed by J. Brown, at the Printing-Office, Fair
Street, Horsley-Down, and Sold by White and Sons, Fleet Street,

J. Johnson, St. Paul's Cliunrh Yard; E. and T. Williams, No. 13.

Strand; Owen, No. 1G8, Piccadilly; J. Koss, Carmarthen, and
Eddowos, Shrewsbury. m,dcc,xcii.'*

29. * Marwnad Dafydd Harries, o Langwm, o blwyf Llanbedr,

yn Sir Bonfro ; Yr hwn a ymadawodd 4'r Byd hwn yu Flwyddyn

1792. Gaa Thomas Dafydd.

Caerfyrddin, Arjjraphwyd tros yr Awdwr gan J. Daniel, yn Heol-
y-Farchnad isaf.*

30. * Ychydig Eiriau ar Ddull Marwnad i Mr. David Morris,

Gwoinidojr yr Efengyl, o Blwyf Troed-yr-aur ; Yr hwn a hunodd
yr IG o Fis Medi 1791. A gyfansoddwyd gan Mary Bowlands,
o Blwyf Penbryn.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst, M,DCC,xai.*

[Prydyddes yn ol braint a defod urdd Elia y Cylchwr ydoedd Mari Rolant ;

ac nid oes bancs iddi g>'unyg gwasanaetlm ei cbydwlailu-yr trwy gyfrwng y
wasg, ond y tro bwn yu uuig. Ni welodd yr ysgrifenydd mo'r farwnad bon

;

ond clywodd un a adwaenaiyr awdures, yn adrtxld rbanau oboni, Hynyddoedd
maitb yn ol ; eitbr y cyfan, braidd, y mae yn ei gofiaw o honi ac am dani ydyw,
bod V geinau hon a trxom yn cael eu barferyd i gyfodli mcMn rbyw gongl neu
ffilyad o honi. Yr oedd Mari Rolant yn gymmydoges i Dafydd Morris, yn
adyseybles iddo, yn fawr ei pbarcb o bono, ac yn ddwys ei gaiar ar ei ol : ond
ychydig oedd yr ben fercb wiedig bon yn ei feddwl, ei bod, wrtb lunio ei llinellau

diadilurn, yn palmantu y ffordd i gaol tragywyddoU ei henw yn Llyfrydd-
iatth y Cymry !]

31.^* Llythyr Cymmanfa yr Independiaid.

Caerf)Tddiu.'f

32. ^ * Cri Carcharorion dan farn Marwolaeth, &c. Gan D.
Da vies, Castell Ilywol.

Caerfyrddin. 'I

33. K ' Gweddill Pabyddiaeth . . . CyfaiU i'r Gwirionedd.

Caerfyrddin.*!

31. \ ' Ehai Pennillion ar Farwolaoth Jos. Jones.'f

35. ^ 'King& Government—a Discourse. By Thos. Davies,
Eoctor of Coyty.

Carmarthen.'!

36. ^ * Patterson's Booka of Eoada in England and Wales.
1792.

't

• Gwci rim ,, d.f. 1791.

t Ysgr^fMr. B. D*vi««.
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37. * Songs of the Aboriginal Bards of Britain. By George
Eichards, A.M. Fellow of Oriel College, Oxford.

Oxford: Sold by J. Cooke, &c. m dcc xcii.'

38. ' General View of the Life and Writings of the Eev. David

Williams. By Captain Morris. 1792.' 8vo.

David Williams a anwyd ger Aberteifi, yn 1738. Cafodd elfenau
ei ddysgeidiaeth yn y Coleg Presbyteraidd yng Nghaerfyrddin, gyda
golwg ar fod yn weinidog ym mhlith yr enwad liwnw. Wedi gadael
y coleg, efe \yasanaethodd gynnulleidfa yn Frome, yng Ngwlad yr
Haf, ac wedi hyny cynnulleidfa luosocach yn Ecseter; ae aeth oddi yno
i Highgate, lie y declireuodd ar ei orchwyl fel awdwr, yn 1770, pan
nad oedd eto ond 32 oed, trwy lythyr at Garrick y chwareuydd.
Canlynodd hyny gan un neu ddau o weithiau ereill, pan yn 1773, wedi
rhoi i fyny ei weiuidogaeth, yr ymgymmerodd a dysgu ieuenctyd, ac
yr ysgrifenodd ar ddysgeidiaeth. Dywedir iddo hefyd y pryd hyn
gofleidio egwyddorion anffyddiaeth i ryw fesur. Ysgrifenodd lawer
o weithiau poblogaidd yn yr oes hono ar wladyddiaeth, y rhai a gyf-
ieithwyd i'r Ffrancaeg. Efe ydoedd sylfaenydd y Drysorfa Len-
yddol, i roddi cynnorthwy i awdwyr mewn cyfyngder, yn 1789. Bu
farw Mehefin 29, 1816, yn 78 oed, a chladdwyd ef yn Eglwys St.

Ann, Soho, Llundain.*

39. *A Picturesque Guide to the Local Beauties of Wales, and

the Marches, interspersed with the most interesting Subjects of

Antiquity in that Principality. By James Baker. Assisted by

Gentlemen of great Scientific Learning and Knowledge. Vol. i.

London, Printed by Griffiths and Horton, &c. M.DCC.xon.' [4to.]

Dywedir mai y gyfrol uchod yn unig a gyhoeddwyd, er, y mae yn
debyg, fod gan y rhif 24 y flwyddyn hon ryw berthynas d hwn.

40. 'The Fair Pilgrim, a Poem translated from the Welsh.*

12mo. 1792.

Y cyfieithydd ydoedd Edward Williams (lolo MorgamcgJ. [Cyf-

ieithiad o un o ganiadau Dafydd ab Gwilym i Forfydd ydyw.

41. * Letters from Simkin the Second to his Dear Brother in

Wales, containing an Humble Description of the Trial of Warren

Hastings. With several Letters in Answer from Simon, Airnt

Bridget, and Shenkin. 1792.*

Ehyw fath o wawd ar y Cymry ydyw, a lied drwsgl hefyd.

• * Cambrian ReguteVf iii. p. 629, &c.
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42. % ' Tho Prttctico of the Great Sessions in South Wales. By
Eich. Foley. 1792.' 8vo.

43. * Tho Voyage of Life. By D. Lloyd. 1792.' 8vo.

Yr awdwr ydoedd ficar Llanbister, yn sir Faesyfed. Efe a gy-
liord.lo.ld liofyd yr unrliyw yu 1812, f^yda'r enw chwanegol o
* ChaiiK toristics of Men, Manners, and Sentiments.*

44. ^ ' Letter to the Bishop of Landafif, containing Bemarks on

his Lordship's Charge to tho Clergy of Glamorgan. 1792.*

Yn y Siars uchod darfu i'r esgob, yr enwog Dr. Kiehard Watson,
yr hwn oedd yn rliyddfrvdwr penderfynol yn ei Byniudau gwladol,

dram<zwyddo yr oHeiriaid yn fawr trwy k»faru yn erbyn y ' Test

and Corporation Act,' a chanmol y Chwyldroad yn Ffrainc.

45. ['Travels of Eev. Thos. Lloyd Watkins, Pennoyre.'

2 vols. 8vo.

Yr awdNvr ydoedd dad y diweddar Mr. Vaughan Watkins, A.S., Penaur,

ger Aberhouddu.J

1793.

1 .
* Athrawiaeth y Drindod mewn Tair Pregeth : i. Ar Person

Crist yr Immanuel. ii. Ar Bersonoliaeth a Duwdod yr Yspryd

Glan. III. Ar Walianiaothol Bersonau y Tad y Mab a'r Yspryd

Glan : Ynghyd ag Attebiad i rai Gwrthddadleuon. Gasgliad B

.

Jones.

Machynlleth : Argraphwyd gan Titus Evans. M,DCC,xin. [Pria

chwo'cheiniog].' [12plyg: 96 tudalen.]

Benjamin Jones oedd fab i rieni crefyddol, aelodau o'r Eglwys
Sefydledig, ag oedd yn anneddu yn Nhrecyrn Fawr, ym mhhvj^
Llauwiuio, sir Gaerfyrddiu, lie y ganwyd ef Medi 29, 1756. Gan y
bwriedid ef yn weinidog i'r eglwys bono, dodwyd ef o dan ofal

dysgeidiol offeiriad Llauddewi Folffre, yn sir Benfro, Ue y dangos-

odd alluoodd cryfion mown cynnyddu ei wybodaeth ieithyddol, a
changouau ereill. Ond ennillwyd ei feddwl i ymuno §,'r Ymneill-
diiwyr yn Henllan ; ac wcdi dechreu arferyd ei ddawn yn gyboeddus,
aeth i Athrofa Ymueillduol Aborgafenni, dan ofal y i)r. B. Davies.

Ordoiniwyd of yn weinidog ar gyiinullcidfa o Ymneillduwyr a gyf-

arfyddont ym Mhant y Creuddyn, sir Aberteifi, Mai 25, 1779, pan
oo(ld yn 23 oed. Ym mlien tua tbair biynedd symmudodd i Eos y
Aleirth, yn sir Fon ; ac yn 1798 i Bwllheli, Ho y treuliodd weddill

ei oes. Cyhoe<ldodd draotlmwd arall yn iieclirou y gaurif Lou o'r

enw * Ffyuhonau Ludiawdwriuoth ; nou Amdditi'yuiad o Atl\raw-

ia»3thau Gras: sef, b^Tr Attebiad i Lyfr a elwir Traethawd ar

Etholodigaoth a Gwrthododigaeth ; ac ilela.'thdpr y Pr^-nedigaeth

Crist'uogol. Gan B. Jones, Gweiuidog yr Efcngyl. Pris SwUt

72
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mewn Papur Glas. Caernarfon: Arp:raphwyd gan T. Eoberts/
* Caeaugwynion, 23d. o Fawrth. 1805.'*

2. * Sylwadau ar Draethawd a elwir Undeb Crefyddol,t neu
Kybudd yn erbyn Schism, &c. Mewn ffordd o Lythyr at yr awdwr
o bono : Yn dangos Ddarfod iddo, yn y Traetbawd bwnnw, gon-

demnio amryw Byngciau o Athrawiaeth a amddiffynnir gan y Bibl,

a cban Ertbyglau a Homiliau Eglwys Loegr
;
ym mba un y mae efe

yn proffesu ei fod yn Weinidog
;
yngbyd a pbrawf o'i gam-farn ary

bobl a elwir Metbodistiaid, &c. Gan Tbomas Jones.

Llundain, Argrapbwyd gan Yaugban Griffitbs. 1793.' [12plyg.j

Y mae iddo raganereb *At y Darllenj^dd,* wedi ei arwyddo a'i

amseru * T. J. Penucbaf, gerllaw Caerwys, Gorpbenbaf, 12fed,

1793,' lie yr oedd yr awdwr yn cartrefu y pryd byuy.

3. 'Cyngor i'r Cymry, mewn deuddeg o bennodau, &c. Gan
Morris ab Eobert, o'r Bala.

Trefecca, Argrapbwyd yn y flwyddyn m,dcc,xciii. [Pris cbwe*
cbeiniog.]

*

Yr oedd Moreis ab Eobert yn fardd gweddol yn ei oes, ac y mae
rbyw nifer o'i ganiadau ym ' Mlodeugerdd Cymru.' J Un tro pan
ddigiwyd ef gan ben wiacbod y cbwedlau, yn nbref y Bala, gofyn-

odd boneddwr iddo am belynt y dref, atebodd yntau ar ganu yn
ebrwydd fel byn :

—

* Y Bala, lie bawa'n y byd,—drwy gilydd
Drigolion gwenwynllyd

;

Llawn bariaetb, afiaetb befyd,

Y glapiog ger sy'n glep i gyd.'§

Dro arall, yn ffair Galan Gauaf Ffestiniog, efe a welai filwr ar

genad ymabsen, ac yr oedd yn ddiwrnod oer iawn, ac efe a ganodd
fel yma :

—

* Ffestiniog, lie creigiog crog—ddu anial

I ddynion annwydog

;

Na weina cledda' lie clog,

Na pbais deneu'n Ffestiniog.'

Clocbydd Llanfibangel y Gwynt, wrtb gyfarcb un oedd yng ngefail

Llwydiartb, gan ei bysbysu am ei golled am ei gwd a'i fwyd,

a aiiawsai allan tra y bu yno, a ddywedai :

—

* Cycbwynwcb, rbedwcb mewn rbocb,—o'r dafarn,

Lie difyr a welsocb

;

Mae'r byll mawr'r ol colli moch,
Bwt o faedd, wedi bwyta feddocb.'

• JIanea yr Ymneillduim/r, gan D. Morgan, t. 256>59.

t Gwcl rhif 7, d.f. 1792.

J Blodeugerdd, t. 90, 175, 438, 453, 474.

§ Y JJrython, 18C0, t. 266.
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Atebodd Morris ab Eobert fel hyn :

—

* Cychwynaf, rhedaf o rwyd

—

j dafam,
Llo difvr a welwyd

;

Yn Lhvydiurtli y'm colledwj'd

—

I faetio baedd am fw^^a'm bwyd.'*

Tin o'r Ymncillduwyr portliynol i p^ynnulleidfa Ymneillduol Mr.
Baddy, o Ddinbyth, ydoed<l, a inorfh iddo ef ydoedd i^wraig Mr.
John Evans, o'r Bala, cytieithydd ' Primitive Physic ' Wesley.

f

4. * Y mawr bwys o fod ein tybiau mown crefydd yn pysson a'r

Ysj^rythyr.—Pregoth a bregethwyd o llaen Cymmanfa o Weinidog-

ion yn Ringwood, Gorplienaf, 29, 1788. Gan y Parch. David
Boguo o Gosport. Wedi ei chyfieithu o'r ail argiaffiad yn Saes*-

naej^, a'i ehyliooddi er lies i'r Cymry. Gan y Parch. Lewis Hees.

At ba un y chwanegwyd Rhai Ilymnau ar destynau efengylaidd,

gan E. ap Jago ap Dewi.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan I. Ross, yn Heol Awst. 1793.*

Y Dr. BoouE oedd fab i John Bogue, Ysw., o Holydown, yn sir

Berwic, yn Scotland. Cafodd ei addysg yu Edinburgh, lie y cyr-

haeildodd ei A.C, gyda bwriad i fod yu Weiuido^ yr Eghvj-a
Bresbyteraidd Sefydledig yn Scotland. Cafodd drwydded gan yr
lleuaduriaeth, a dechreuodd bregethu yn 1772. Oud dewisodd
Anuil)yniaeth, ac ordeiniwyd of yn weinidog yn Gosport, lie y bu
yn llalurio am 50 mlynedd. Efe oedd un o sylfaenwyr Cymdeithaa
Genadol Lhiudan, ac atliraw y myfyrwyr cenadol am flyuyddau.

Bu farw yn Brighton yn 1825, yn 77 oed.J

5. * Cylchgrawn Cymraeg. Neu Drysorfa Gwybodaeth ; rhifyn

cyntaf. Pris chwe' cheiniog. Am Chwefror, 1793.

Trefecca: Argraffwyd yn y flwyddyn 1793.'

[Dalen gyntaf y rhifyn cyntaf o'r Cylchgrawn hwn a saii lei iiyn :

—

' Rhi. I. Cylch-grawn Cynmracij ; Neu Drysorfa Gwybodaeth. Rhifyn
Cyntaf, Pria Chwe cheiniog. Am Chwefror 17U3. Yn cynwys y pethau can-

lynol.' [Yna y canlyn cynnwysiad y rhifyn.] 'Y (Jwir yn erbyn y Byd.

—

Na ymddiried i'th fyw, oud i Dduw a'i ddisgyblion.—Taliesyn.

Trefecca : Argrapliwj'd yn y Flwyddyn 1793.'

Cynnx^-ysa 56 tudalen Splyg. Daeth yr ail rifyn allan am fia Mai, 1793 ; ac y
mae ei ddalen enwol ya y wedd ganlynol :

—

* Rhifyn II. Cylchgrawn Cynmraeg. Am Mai, 1793.—Yn cymiwya y
pethau canlynol.' [Y rhai a ganlynant, fel o'r blaen, mewn dwy golofn, ac yn
cynnwya rhyw drigain o wahanol erthyglau.] • Y Gwir ya erbyn y Byd.

• Y Brython, 1860, t. 269-70.

t Methodistiaeth Cymru, cyf. i. t. 4S5 ;
gwel hefyd rhif 2, d.f. 1752.

i Congregational Magazine.



676 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1793

Trefecca : Argraphwyd. Ac ar werth gan J. Daniel, ac J. Boss, Caerfyrddin :

Titus Evans, Machynlleth : Richard Williams, Amlwch : Robert Owens, Caer-
narvon : Cadwaladr Jones, Aberystwyth : Thomas Miles, Merthyr Tydfil :Thomas
Rees, Caerdydd : John Philips, Aberteifi : Owen Rees, Bristol : I. Owen,
Piccadilly, ac E. Williams, Strand, Llundain : Hugh Evans, Nevyn, a chan
lawer eraill trwy Gynmru,

'

Y Cylchgrawn hwn a elwir yn gyffredin, ' Cylchgrawn Morgan Rhys, ' o blegid
mai Morgan Rhys, neu Morgan ab loan Rhys, ydoedd ei olygydd. Daeth
allan bum rhifyn o bono, pryd y rhoddwyd ef i fyny o ddiffyg cefnogaeth.
Argraflfwyd y rhifyn olaf, nid yn Nhrefecca, ond gan loan Daniel, yng Nghaer-
fyrddin. Canfyddir mai cyhoeddiad albanol neu drimisol ydoedd.]

6. * Urbania, neu Grefyddol Ddadleuon. Gan John Thomas,

Pen y ffordd wen.

Gwrecsam, Argraffwyd gan E. Marsh. 1793. (Pris chwe'
cheiniog.)*

7. * Cywydd y Drindod. Gwaith Dafydd lonawr.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, gan A. Hughes, M:,DCC,xcni.*

300 a argraffwyd o'r Cywydd. Ni werthwyd ond ychydig o
gopiau. Ei bris oedd 5s., a bu y bardd yn golledwr trwm ar yr
anturiaeth. Gwerthwyd Uawer o honynt am y path a geffid am
danynt, a gwnaeth yr awdwr, yn ei lid siomedig, goelcerth o'r

gweddill.

David Eichards (Dafydd Ionawr) ydoedd fab i John a Catherine
Eichards, o Lan y Morfa, ger Tywyn, sir Feirionydd, lie y ganwyd
ef yn 1752. Pan yn 14 oed, cymmerwyd sylw o bono gan y Parch.
E. Evans (leuan Brydydd Hir), yr hwn oedd y pryd hyny yn gurad

y plwyf hwnw, ei fod yn fachgen o athrylith, ond bod arno eisieu

gwrteithiad ; a darbwyllodd ei dad i'w anfon i Ysgol Ystrad Meurig,
o dan ofal Mr. Edward Eichard, a'r lie yr ennillodd radd dda mewn
gwybodaeth. Bu am beth amser mewn ysgol yng Ngwrecsam ; ac
wedi hyny efe anfonwyd i Eydychain. Ond gan iddo gael ei siomi
yno, blegid Uygredigaeth y lie, ni arosodd i gael graddau, a
dychwelodd i gynnorthwyo Mr. Tisdale, i Groesoswallt. Groes-
oswallt, efe a symmudodd i Gaerfyrddin, yn gynnorthwy^vr i'r

Parch. W. H. Barker, y ficar, yn yr ysgol yno. Bu wedi hyny yn cadw
ysgol yn Nhywyn a Dolgellau. Cafodd nawdd yn ei hen ddyddiau gan
Mr. Thomas Jones, o'r Ynys Faig, i'r hwn y trosglwyddasai ei hoU
etifeddiaeth, ar yr ammod o gael nodded a chynnaliaeth yno.

Parhaodd yn y teulu hwnw, wedi marwolaeth Mr. Jones, gyda Mrs.
Jones, ac wedyn gyda'u mab, Mr. Griffith Jones, yn y Bryn Tirion,

ger Dolgellau, Ue y bu farw Mai 11, 1827, yn 75 oed.*

8. * Geiriadur Cynmraeg a Saesoneg.—A Welsh and English

DictioDary; compiled from the Laws, History, Poetry, Bardism,

Proverbs, and other Monuments of the Knowledge and Learn-

ing of the Ancient Britons ; with numerous and select Quotations to

• Hanei ci fywyd yn gyssyUtedig a'i Waithf gan y Pwrch. M. Williams.
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elucidate tho Moaning of Words. To which is prefixed, A Welah

Grammar. By William Owen, F.S.A.

London : Printed for E. and T. Williams, Strand. 1793.' [8vo.]

[Y rJuin neu'r ffufrnn gyntaf o Eiriatlur y Dr. Owain Paw vdvw hwn. Ni
chyhoeiUiwyd y gwaith, nes y goq)henwyd argrafiFu y ddwy gyfrof, yn 1803.]

9. * Prif Ddyledswyddau Cristion, sof Anghenrhaid a Mawrlles

Gweddi Gyffredin, a mynych Gymmuno, &c. waith y Gwir

Barcliodig Dad yn Nuw, William Boveridgo, D.D. Diweddar

Esgob Llan Elwy. Ac o gyfioithiad Edward Samuel.

Caerlleon: Priutiedig gan John Fletcher, 1793.' 227 tudalen

12plyg.

Cyhoeddwj'd rhan arall yn yr un flwj'ddyn, wedi ei argraffu yn
yr un modd, ond ^yda rhai cliwanegiadau ; ac hefyd llythyr cyf-

iwyniadol i ' Watkin Williams Wynne Eaqr o Wynnstay.' Y mae
yn dilyn yr ail ran 'Tair o Bre^i^ethau, y Gyntaf o waith Archesgob
Tillotson, y ddwy olaf o waith yr Esgob Beveridge. Caerlleon,

Priutiedig gan J. Fletclier.'

1 0. * Meddyliau yr Esgob Watson am y Cyfnewidiad diweddar yn

llywodraeth Ffrainc, Phyddid crefyddol, a Hawl yr Ymneillduwyr,

wedi eu gosod allan ger bron Gweinidogion Esgobaoth Llandaf, yn

yr Ymweliad diweddaf, Mehefin 1791.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Eoss. M,DCC,xcin. [Pris dwy
geiuiog.]'

Richard Watson, D.D., a anwyd yn Heversham, Westmorland,
yn y £1. 1737, ac a gafodd ei ddysgeidiaeth yng Nglioleg y Urindod,
Caorgrawnt. Gwnaod efyn esgob Llandaf yn 1782. Yr oedd yn
ysgriienydd onwog a lielaeth. Y mae ei ' Apology for the Bible,' yn
cael ei ystyried yn orchestol. Bu farw Gorph. 4. 1816.*

11. 'Cyngor Cristionogol, mewn efeng}'laidd gariad, at bawb y
mae yn perthyn iddynt, &c.

Caerfyrddin, Argraffwyd tros yr awdwr gan I. Daniel.
M,DCC,XCIII.'

12. *Y Drefn i gynnal Crefydd yn Unol Daleitbiau America:

ynghyd a Darluuiad byr o Kentucky, arhesymau digonol i gyfiawn-

hau'r cyfryw sy'n myu*d o'r wlad hon i America, a Chyngor i'p

Cymry. Pris 2c. neu Is. 6c. y ddyson. Gan Morgan ab loan
Rhys.'

13. * Dwy Farwnad ar Farwolaeth y Parch. Josiah Evans, o*p

Ty'n y Cwm, yn Abergwesyn. i. Gan Sechariah Thomas. I'i

Gau John Evans.
* Stephen Jones's Biographicai Dictionary.
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Trefecca. M,DCC,xc!in.*

14. * Pharmacopeia, or Medical Admonitions, English and "Welsh,

Containing a select body of useful and elegent [?] Medicines, for

several disorders incident to the human body. By N. Williams.
The first part.

Trevecka : Printed, M,DCC,xcni. (Price Sixpence.)

'

15. * Llythjo" y Gymmanfa yn y flwyddyn 1793.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar worth yno gan I. Daniel.
M,DCC,XCIII.'

16. * lachawdwriaeth. Gan Benjamin Francis, A.M.

Caerfyrddin, Argi'aphwyd, ac ar worth j^no gan I. Daniel.
M,DCC,XCIII.'

17. * Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion a gyfarfuant

yn y Bala, yn sir Feirionydd, Mai 29, a'r 30, 1793. At Eglwysi yr

Ymneillduwyr Protestauaidd yug Ngliymru, a elwir yn gyfi'redin

Independiaid.

Trefecca, Argraphwyd yn y flwyddyn m,dcc,xciii.'

18. * Ymddiddan rhwng y Pulpit a'r Ddesg ddarllain.

Liverpool. J. M'Creery, Printer. 1793.'

19. * The Celtic Pemains, originally collected by the late Lewis
Morris; augmented and arranged by Walter Davies, of All Souls

College, Oxford.

London, E. Williams. 1793.'

[Nid argrafFwyd mo hono ; ac y mae yn aros mewn llawysgrifen hyd y dydd
hwn. Cyhoeddwyd hysbysiad yn ei gylch yng nghysswllt 3, Gwaith Llyvvarch
Hen, ond ni ddaeth byth allan. Y mae Gwallter Mechain yn un o'i Lythyrau
a gyhoeddwyd yn ei Waith (cyf. iii. t. 544) yn rhoi y rheswm pa ham nad aeth
efe rhagddo i orphen y gwaith a'i gyhoeddi.l

20. 'The Works of Taliesin, a Bard of the sixth century.

With a Literal English Version and Notes. By William Owen.

London : E. Williams.*

[Ni chafodd hwn chwaith mo'i argraffu, os oafodd erioed ei ysgrifenu.]

21. 'Awdyl ar Dymhorau y Vlw3'zyn, Testyn Cymdeithas y
Gwynezigi(m i Eistezvod y Bala, 1793. Gan Richard Powell, o

Yspytty Ivan.

Xlundain : Arg^afwyd dan hawl yr Awdur, 1793.' Splyjf.
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[Y mac yr * Awdyl ' }>'>! ..II .lrvi-v<l,li u, di ei sillebu yn ol llythjTaeth y Dr.
Owaiu Puw yn yr ar>.M ilur ; a cheir noUyn ar y pwnc *r y
try«lyiltltuilalen, yrh\M iwydgany Doethor eihun. Ymaear
y 24 uiesur, a chyunwyji -'6 u liuiUJcuau ar Imjiyr hyiiocl gryf. Y mae VT yi-

grifen gyssetin, gy«la lioll tryfnewiiliadau llythyracthol y Dr. Puw, ar gadw yii

y (rywruinfa Bry<! Lluiiilain. (iwr ic-uanc |;o)jeithiol ocdd yr awdwr ;

ond yn fuan ar • idi yr Awdl hon, a derhyn yr ariandlwii am dani,

collodtl ei fywyd Wiu.. ^v.^.o croeai bryniau Peuniachno ar nonun dywell, pan
yr oedd hi ya buTW eira. Ar ol ei farwolaeth, rhuddudd ei fam drallodua ei

ariandlwa i'w gadw i VVallter Mecbaiu. *]

Cafodd awdwr yr awdl hon wobr o dlws p;an Gymdeithas y Cymreig-
yddiou am ei waith fel y ^oraf yn Eisteddfod y Bala. Cyhoeddwyd
lion, ac un arall ^an Edward Williams (lo^o Fardd GlasJ^ ar draul

y Gymdeitbus. Nid oes ond ycby<lij^ i'w ddywedyd am yr awdwr.
Edward Williams ydoedd yn byw yn y Bont Faen, ilorj^anwg,

ac yno yn dilyn ei alwodi<^aeth fel cylchwr. Cyrliaeddodd gryn
lawer o wybodaetb hanesytldol o dan radd fawr o anfantais. Cyf-

ansoddodd a obyboeddodd Eirlyfr o dan yr enw ' Cyneirlyfr,' yr
Invn sydd yn brawf o ddiwydrwyddmawr o dan anfanteision o dlodi

a ditiyg dysgeidiaeth. Cyrhaeddwyd hefyd gasgliud barddonol o'i

oiddo. Dys^ybl ydoedd i lolo Morgan v.'g. Bu farw tua r tl. 1856,

yn fwy na 80 oed. Yr oedd Ki chard Powell yn enedigol o Lan-
o^ryn, yn sir Feirionydd. Collodd ei fywyd wrlh groesi mynydd
Penmachno.f

22. * Ehesymmau Ysgruthurol i brofi fod lesu Grist yn Wir
Dduw yn gystal ag yn wir ddyn.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Eoss (Gwerthwr Llvfraii. &c.)

17U3.'

23. * Gorfoledd y Gwirionedd : sef banes Treial Mr. E. Elwall,

ger bron y Barnwr Denton, am gyhoeddi Llyfr mewn amddiiiyniad

o undod Duw, yn Eisteddfod Stafford yn y Flwyddyu, 1726.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst. 1792.*

Cyfieithwyd a cbyhoeddwyd hwn gan y diweddar T. Evans,
Aberdar, yr Undodiad.

Thomas Evans jdoedd fab i Evan a Hannah John, ac a anwyd
mewn ty byclian ar dyddyn a elwir Capel St. Silin, ^er Brecbfa, ym
mhlwyf Llantilian;;el Rlios y Corn, yn sir Gaerfyrddin, Mehetin 20,

17G6. Gweydd ydoedd wrth ei gelfyddyd. Ni chafodd ond tua
blwyddyn o ys;j;ol. Gwnaed ef yn weiuidog yr Undodiaid yngNghwTn
Cotbi, ac wedi byny yn Aberdar. Cytieitiiodd a cbyfansoddodd
amrai fan lyfrau Cymreig, gan mwyaf, os nad oil, ar y ddadl Un-
dodaidd, dros yr liyn yr oedd yn amddillynydd gwresocaf ei oes.

blegid ei syniadau gwladol yn amser y Cbwyldroad Ffrancaidd,

bu yng ngharchar ac ar y rhigod. Bu farw louawr 29, 1833, yn
68 oed.

• Gxoa'Uh Owallter Mecluun^ iii. 457, 458.

+ Leathart'i Origin^ ,bc., b/tht Gwyneddiffi<m Sodtty.
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24. * Traetliawd Byrr ar yr Angenrheidrwydd anhebgorol o lawn

Crist, neu y tueddiad peryglus mewn Sosiniaeth wedi ei ystyried. Gan

y Parch. W. Eoby, Gweinidog yr Efengyl, Wigan, Lancasliire.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan J. E-oss, yn Heol-Awst, m,dcc,xciii.'

Y mae yn ei ragflaenu anerchiad gan y cyfieitliydd, * J. Griffith,

Glandwr, EbriU 12. 1793.' Yr awdwr,
William Eoby a anwyd yn Haigh, ger Wigan, yn sir Lancaster,

yn 1766. Cafodd ei ddysg yng Ngholeg yr Arglwyddes Hunting-
don, yn Nhrefecca, gyda bwriad i fod yn weinidog yn yr Eglw3's

Sefydledig ; ond efe a ddewisodd Fethodistiaeth yr Arglwyddes
bono. Ac wedi bod yn cyflenwi ei chapelau mewn amryw leoedd,

efe a sefydlodd fel gweinidog i gynnuUeidfa o YmneiUduwyr ym
Manchester. Bu farw yn 1808, yn 42 oed.*

25. 'Poetical Eemains of Llywarch Hen, by William Owen.
Cyhoeddedig gan Gymdeithas y Cymreigjddion.'f

26. 'Tracts Historical and Critical. By the late Thomas
Llewelyn, LL.D.

Shrewsbury: Printed and sold by J. & W. Eddowes. Sold also by
Eivington, and Lono^man, London ; Fletcher, Oxford; Merrill, Cam-
bridge ; Marsh, Wrexham ; Poole and Broster, Chester ; and
Eoden, Denbigh. 1793. [.frice Four shilHngs and sixpence, in

boards.] ' [8vo.]

[Adargraffiad ydyw hwn o rif 15, d.f. 1768, a rhif 9, d.f. 1769. Cyflwynir
ef gan y golygydd, yr hwn ni roddir ei enw, i'r ' Gwir Barchedig loan, Ar-
glwydd Esgob Bangor,' i ymdrechiadau a haelioni yr hwn y dywedir 'fodCymru
yn ddyledus am yr argraffiad unplyg o'r Beibl Cymraeg a ddaeth allan o Wasg
Clarendon yn Ehydychain ar ddiwedd y llwyddyn 1789, i gyflenwi diffygion

yr Eglwysi.' Y mae dau draethawd y Dr. Llewelyn ^a edi eu hargraffu yma yn
dlws, ac, yn ol pob ymddangosiad, yn gywir hefyd, ac ar bapyr dsL.Z]

Cynnwys yr uchod y ddau draethawd a gyhoeddwyd o eiddo y
Cymro gwladgarol. Dr. Llewelyn. § Y waith hon, hwy a gyhoedd-
wyd gan eglwyswyr; y cyntaf wedi ei gyflwyno i esgob Bangor,
a'r ai'l i * George, Prince of Wales ' (Sior iv) ; er ei fod yn waith un
o'r Bedyddwyr.

27. * Can Diddarfod ; sef Pennillion Addysgiadol, o gyfansoddiad

loan ab Gwilym, St. Athan, yn sir Forganwg.

Argraphwyd yn y Flwyddyn 1793.'

28. * Dwy Farwnad : Y Gyntaf, o Goffadwriaeth am Lewis
E.van, o Lanlligan, Sir Drefaldwyn, Pregethwr yr Efengyl: Yr

* Congregational Magazine, vol. xiv. p. 1, &c.

+ Leathart's OnV/in, rtr., of the Gwyneddigion Society. [Nid ymddangosodd
un Uyfr o'r fath. Ymddengys mai rhif 7, d.f. I79'2, a olygir.l

X Lli/thy^ Mr. Morris Davies.

I Gwel rhif 16, d.f. 1768 ; a rhif 9, d.f. 1769 ; a hwn yma!
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hwn a ymiKKiwodd aV Bywyd hwn, Modi y 5mod, 1792. ei Oed 73.

Yr Ail, o Gotl'udwriaoth am Johu Trice, gynt o Frynengan, yn

Sir Gaornarfon ; ac yn ddiweddar o Lauidloes, yn 8ir Drofaldvnii

:

Yr hwn a }'inadawodd a'r Bywyd hwn, Chw< Tior Inf, 1793—<ji

Ood 49.

Machynlleth: Argraphwyd }ti y Flwyddyn 1793.'

Y mao Pennill ar y diwedd * Gyfansoddiad Ishmael Jones.*

29. * Natural Evil from God. Being the Substance ofa Discourse

Delivt»rod at Ten y Bryn Moeting-Iiouse, in Wrexham, on the

General Fast-day, April 19th 1793. By Jenkin Lewis.

Wrexham, Printed by J. Marsh. 1793.'

Jexkin Lewis a anwyd yn agos i Gastell Nofld, ^lorganwg, yn
1749. Catbdd oi ddysgei-liaeth yn yr Athrofa Y'mneilhluul yn
Abergafonni, a Cliroesoswalit, o dan yr athrawony Doctoriaid Davies

a Williams, lie y gwnaeth gynnydd cyfrilbl yn yr ieithoedd Groeg a
Lladin. Ordeiniwyd ef yn 1785 yn weinidog i gynnulleidfa Ym-
neillduol yn Lluni'yllin, ac wedi hyny syramudodd i Wrecsam yn
athraw diiynol i'r Dr. WllliamR, lie y bu 17 o flynyddau, pryd y
symmudodd i Manchester.* Bu farw yn y Casnewydd ar Wvsg, sir

Fynwy, Awst 11, 1831, yn 71 oed.*

30. * Amddiffyniad o Bonarglwyddiaeth y Tad. ^Mewn Pregeth

a breg(?thwyd gerllaw Brecht'a, yn Sir Gaerfyrddin, Ion. 2G, 1792.

Gan T. Evans. Pris 2 geiniog a dimau.'f

31. ^ * Sylwad Byrr ar y Papur.'

Y papyrau hyn oedd rifres a elwid * Papuraii Achlysurol o ddadl-

euon soctaraidd, a phersonol, isel, rhwng y Dr. Richards o Lynn a'r

Parch. Josepli Harris (Gomer) o Abertawy.' Y mae yn syn nad
yw bywgratlwyr yr enwog Harris yn crybwyll dim am y sarliad

hwnw a dathvyd arno gan yr ys^olhaig o Lynn, yr hwn yng nghy-
hoeddiad y papyrau hyny ydoedd yn goriselu ei hun, yn I'wy na'i

wrthwynebydd mwy medrus, er yu llai ei ddysg.

32. * Hanes Fer am Joseph Tlawd, &c. Ynghyd a Gogoniant y
Creawdwr : ncu lachawdwriaeth o tlaen Creadigaeth. At yr hyn y
'chwanegwyd Clodforedd y rliai a adwaenant Grist.

Gaerfyrddin : Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol Awst,
M,DCC,XC1II.'

33. ' Ychydig o Hymnau Newyddion, ar nmryw fesuran. At ba
rai y chwanogwyd, Can, o Gyngor i leiiongctid. Gan Joseph
Harris, Castell Blaidd, gerllaw Llanglotian, Sir Benfro.

* ffanes Cre/iflid ynif Xghi/wru, can y Parch. D. Peter, argraffiad cynta£^
t. GSliCqfiant ei Fywyd ; Quart. Mag. 1831, p. 528.

t Hysbysiad yn niwedd hanos prawf Mr. Elwall.
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Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. m,dcc,xciii.'

34. ^ * Tour tliroiigli the South of England, Wales, and part of

Ireland, made during the Summer of 1791. By E. D. Clarke.
1793.' [8vo.]

Y Clarke hwn ydoedd yr enwog Dr. Clarke y teithydd.

[Y Dr. Edward Daniel Clarke a anwyd yn Wilingdon, Sussecs, ar y 5med
o Fehetin, 1769 ; a derbyniodd ei ddysg yng Ngholeg lesu, Caergrawnt, Gwedi
ymadael a'r brifysgol dechreuodd ar ei deithiau trwy wahanol barthau o Ewrop,
Asia, ac AfFrica, o'r rhai y cyhoeddodd hanes tra dyddorol mewn amryw gyf-

rolau. Cyhoeddodd hefyd rai gweithiau ereill. Yn 1808 penodwyd ef yn
Broffeswr Mwnofyddiaeth yng Nghaergrawnt. Bu farw yn Lluudain, Ma\^Tth
9, 1822, a chladdwyd ef yng Nghapel Coleg lesu. Y mae casgliad o'i wahanol
ysgrifeniadau yn llenwi 11 gyfrol 8plyg.]

35. ^ ' Traveller's Companion fi'om Holyhead to London. 1793.'

36. *Y Brenin a'r Llywodraeth : neu, y Eefoliwsion yn 1688,

wedi gwneuthur Ail Eefoliwsion yn afreidiol i'r Brutaniaid.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Eoss, yn Heol-Awst. M.DCC.xcm.'

37. 'Enlarging, Improving, and Eegulating the Harbour of

Carnarvon, with a list of the Trustees.'

Gweithred seneddol leol gywrain yw hon.

38. ^ * Tintern Abbey, Monmouth, Diseriptive Account of the

Cisterian Order of Monks, and History of Monasteries, &c. By
Charles Heath.

Monmouth. 1793.'

1794.

1. * The Literary Life of the late Thomas Pennant, Esq. By
Himself.

London, Printed by B. & J. AVhite.' 4to.

2. ^ * Pregeth am y drwg o farnu yn galed am eraill a'u dirmygu.

Gan Josiah Eees.

Llundain, Argraphwyd gan V. Griffith, Paternoster row.'

3. * Drych y Prif Oesoedd, yn ddwy ran. i. Yn traethu am hen

ach y Cymry, o ba le y daethant allan, y Eliyfeloedd a fu rhyng-

ddynt a'r Ehufeiniaid, y Brithwyr, a'r Saeson, a'u Moesau cyn troi

yn Gristionogion. ii. Yn traethu am Bregetliiad a chynnydd yr

Efengyl ym Mrydain, Athrawiaeth y Brif Eglwys, a Moesnu'r prif

Gristionogion. Gan Thcophilus Evans, gynt Fiear Llangoui-

march, yngwlad Fuellt, a Dewi, yn swydd Freoheiniog.
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Croesoswallt, Argrapliwyd gnu W. Edwards. m,doc,xciv.'*

4. * Cyngor Gamelin, neu Ddyledswydd Brj'dain : mewn Prcgeth

ar ddydd Yrapryd, Chwefror 28, 1794.

Caerfyrddin, Argrapliwyd gan J. Boss, 1794. (Pris 2d.)

'

5. Hymnau a Clianiadau Ysprydol. Yn dri llyfr, &c. Gan
Isaac Watts, D.D. Ac a gyfioitiiwyd i'r Gyiuraeg gan Dafydd
Jones, Cyfieithydd y Salmau. Y trydydd Argraphiad.f

Caorfyrddin, Argrapliwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst. m,doc,xciv.*

Cynnwys y llyfr ucliod 238 o dudalenau 12plyg.

6. * General View of the Agriculture of the County of Pembroke,

by Charles Hassall.

London, 1794.' 4to.

[Cyfeirir at y gAvaith hwn yn fynych gan y Parch. Walter Davies yn ei
* (ieueral View of the Agriculture ami Domestic Economy of South Wales :*

Llumlain, 1814, 2 gyfrol Splyg. Yr oedd Mr. Hassal yn byw yng Nghil
Khiwau, yn swydd Beufro.J

7. * Yr Athrawiaeth Gatholig o Ddrindod, gwodi ei phrofi trwy

ragor nii chant o Resymmau b}Tr ac eglur, pa rai a draethir yng

Ngeiriau'r Ysgrythur Lan, a'i chydmaru mewn Dull hollol newydd

:

Ac a ddosberthir dan y peJwar Titl canlynol, 1. Duwdod Crist. 2.

Duwdod yr Yspryd Glan. 3. Drindod o Bersonau. 4. Driadod yn
Uiidod. Ynghyd k Ehai Holiadau, wedi eu chwauegu yma a

thraw yn achlysurol, ar rai Ysgrifenwyr ag sydd yn proffesu

Athrawiaeth Arius, yn enwedig y Dr. S. Clarke. Gan William
Jones, M.A. F.R.S. Person Paston, yn Swydd Northarapt(m, a

Gweinidog Nayland, yn Swydd Suffolk. Newydd ei gyfieithu o'r

chweched argraphiad Saesoneg, i'r Gymraeg, ac mewn rhyw fesur

wedi ei dalfyrru, gan J. Williams.

Trefecca: Argraphwyd yn y flwyddd}Ti m.dcc.xciv.* [^ Splyg.]

Cynnwys hwn 96 tudalen 12plyg. Yr awdwr,

• William Jones, M. A., F.R.S.' [a anwyd j-n y fl. 1726, j-n Lowic, ya swj-dd
Northampton. Caftxld ei d<lysg yn Ysgol y Siartrws, Llun<lain, ac yng
Ngholeg y Brifysgol yn Khyilychain. Ar ei ymadawiad :i'r brifysgol unldwyd
ef, a chaf«Hld yn gyntaf guradiaeth Flinedon yn ei swydd enedigol, ac wetU
hyny guradiaeth Wadenho, He yr ysgrifcnodd y gwaith a gofuiHliryma ; achy-
hoeddodd wedi hyny amryw o we'iliiau rhagoml ereill. Yn 17(>4 rhotldes
Archesgob Caergaint iddo ebrwyad.eth Botlicrsden, yng Xghiiint, at yr hon
wedi hyny y chwanegwyd rheithoriaoth I'luokley. Ai amser ei farwolacth yr
oe<ld yn gurad parhaus Nayland, ac yn rheithor Paston a Holingbom. 6a

• Ymddeng>'s fod hwn y trydydd argraffiad, gwel rhif 4, d.f. 1716 ; rhif 4,

d.f. 1740 ; a hwn yma.

t Owel rhif 27, d.f. 1775 ; a rhif 17, d.f. 17dl.
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fanv yn 1800. CjTinwysir ei holl weithiau duwinyddol ac athronyddol mewn
12 cyfrol 8plyg. Yr oedd yn gyfaill mawr i'r Esgob Home, awdwr yr Esbon-
iad ar y Salinau ; ac yn gaplan iddo ; a chyfrifid bod y ddau yn gogwyddaw, o
ran eu golygiadau, at Hutshinsoniaeth.]

JoKT^ Williams, y cyfieithydd, ydoedd ail fab i'r Parch. W.
Williams, o Bant y Celyn, y bardd Cymreig clodfawr. Ganwyd ef

Mai 23, 1754. Cafodd gynsail ei ddysgeidiaeth o dan ofal un Mr.
"Williams, mewn lie a elwirCoed Cochion, a'r hwn a fu wedi hyn}^ yn
weinidog yn yr Eglwys Sefydledig yn Llandeilo'r Fan, ac hefyd yn
bregethwr teithiol ym nihlith y Metliodistiaid Calfmaidd Cymreig.
Symmudwyd ef wedi liyny i'r Ysgol llamadegol yng Nghaerfyrddin,
lie y cyrhaeddodd radd uchel mewn dysgeidiaeth, fel y penodwyd.
ef gan yr esgob yn is-athraw, Gwedi cael hawl i Eglwys Llan-
fynydd, yn sir Gaerfyrddin, efe a ordeiniwyd yn ddiacon gan y Dr.

Warren, yn Abergwili, Hydref 17, 1779 ; ac yn otieiriad yn 1780.

Yn Awst, 1782, cafodd guradiaetb Llanfair ym Muallt, a Llan-
ddewi'r Cwm, yn sir Frycheiniog. Pan oedd yno mabw;j^siadodd

egwyddorion Methodistiaeth, a phenodwyd ef gan yr Arglwyddes
Huntingdon i lywyddu ei Clioleg yn Nhrefecca, lie y bu o'r banner
blwyddyn .diweddaf yn 1784 ; ac wedi byny am bum mljTiedd, sef

byd Ebrill, 1791. hyn byd ddiwedd ei oes, llafuriodd fel gweinid-

og teithiol ym mhlith y Methodistiaid Calfinaidd. Bu farw
Mehefin 5, 1828, yn 74 oed.*

8. ' Llyfr Gweddi Gyffredin.

Argraphwyd yng Nghaerlleon, gan. J. Fletcher.'

9. * Crist Bywyd y Credadyn ; sef Pregeth a bregethwyd ar farw-

olaeth Madam Jones, o Pencerrig, yn Sir Faesyfed, Ar Philipiaid i.

21. At ba un y 'chwanegwyd rhai Hymnau Newyddion. Gan
loan Tomas, Gweinidog yr Efengyl. Yn awr wedi ei chyfieithu

i'r Gymraeg, ar ddymuniad amryw, gan yr Awdwr.

Gaerfyrddin, ArgrafFwyd dros yr awdwr gan J. Daniel, yn Heol

y Farchnad isaf. mdccxciv.'

10. ^ * Egwyddorion yr laith Gymraeg, gan H. a Dafydd
Thomas.'

Y Dafydd Thomas uchod 3^doedd y Bardd o'r Waen Fawr
\_Dafydd Ddu Eryri'] yn Arfon. Y'r II. Thomas hwn ydoedd gynghorwr
Methodistaidd, o Leyu, ac o blegid ei grefydd a fuyn gorfod tloi rhag

ei erlidwyr i ardal Llanberis, ac i sir Fon, lley bu farw, yn oedranus

iawn.f Llyfr ysgol, neu sillebydd ydoedd ; ac y mae yn debyg y
gwerthid liwy gan H. Thomas, wrth deithio ar hyd y wlad i

gyiighori neu bregothu, yn y dyddiau hyny, pan oedd y cyfiyw lyir

}u gwbl angenrheidiol.

* Cofadivriaethf &c., gan y Parch. Maurice Davies, Pont y Pwl, 1830.

t Gokuad Cymru am Awst, 1823 ; Drych yr Aniseroedd, argraffiad cjmtaf,

%. no i
MtthoditUaeth Oymrv^ cyf. ii. t. 133-4.
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11. % *De Ultimo Judicio : neu Gki am y Farn Dliweddaf, &c.

Wodi oi gyfunsod.li a'i gydraaru & gwaitli Saesoiiaeg Mr. B.

Francis. Gan M. Williams.

Caorfyrddin, Argraffwyd gan J. Daniel.*

12. Casgliad defnyddiol o waith amryw awdwjT, wedi cael en

cynnuU {,-an Edward Roberts, Ty newydd, Cofn-y-ddwysarn, ger-

llaw y Bala.

Argraffwyd yn Ngwrecsam, gan A. Hughes.*

Cvnnwysa yr ucliod * Athrawiaoth i ddysgu ddarllain,' «&c. ;
* Naw

o Lythyraii Ellis Roborls, y C')\vpor;' ' LLaues Mr. Eichaid

Brightley ; ac ' Awdl ar Ddadl y Nofoedd.'

13. * An Enp^lish-Welsh Dictionary, wherein, not only the Words,

hut also, the Idioms and Phra.seology of the English Language, are

carefully translated into Welsh, by proper and equivalent Words

and Phrases : With a regular interspersion of English Proverbs, and

proverbial expressions, rendered by corresponding ones in the

Welsh Tongue. By the Eov. John Walters, Eector of Landough,

Glamorganshire.

London : Printed for the Author, m.dcc.xciv.' [4to.]

Dywedir y troes eyhoeddiad y gwaith hwn allan yn fawr golled

fasnachol, trwy goUi rhan fawr o bono mewn llongddrylliad, ac ni

chafodd ond ychydig o'r derbynwyr yr holl lyfr. Cylioeddwyd y
rhan gyntaf yng Nghymru, Muhefin 5, 1770, a'r ddiweddaf ya
Llundain, yn 1794.* Cyhoeddwyd ef wedi hyny, yn lied angliywir,

yn N<jlgellau ; ac yn 1828, gan ei wyres, dan gefuogaethy Milwriad
Hughes, wedi hyny Ai'glwydd Dinorben.

14. * Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards ; Preserved

by Tradition and Authentic Manuscripts, from very remote An-

tiquity ; Never before Published, &c. With a select Collection of

Pennillion and Englynion, or Epigrammatic Stanzas, Poetical

Blossoms, and Pastoral Songs, of Wales, with English Translations.

Likewise, a General History of the Bards and Druids, from the

earliest period to the present time : with an account of their Music

and Poetry. To which is prefixed, a Copious Dissertation on the

Musical Instruments of the Aboriginal Britons. By Edward
Jones, Bard of the Prince, native of Honblas, Llandderfel, Merion-

ethshire.

• r Drython, 1SC3, t. 208.
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London, Printed. 1794.'*

Nid oedd hvrn ond y rhan gyntaf, daeth dwy ar ol hyn, y
ddiweddaf yn 1820. Cyhoeddwyd hwynt oil yn 1839, gan Mr.
John Parry (Bardd AlaivJ.

15. ' Poems, Lyric and Pastoral. In two volumes. By Edward
"Williams, Bardd wrth Fraint a Defod Beirdd Ynys Prydain.

London, Printed for the Author, by J. Nicholas, 1794.'

Cyfrolau bychain 12plyg ydynt, ond yr oeddynt yn werth deg
swllt trwy danysgriiiadau. Yr oedd agos hoU bendefigion y deyrnas
yn dderbynwyr.

16. 'Llythyr y Gymmanfa yn y flwyddyn 1793.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel.'

17. ' An Historical Account ofLudlow Castle, the Ancient Palaces

of the Princes of Wales, and Supreme Court of Judicature of the

President and Council of the Welsh Marches. Compiled from
Original Manuscripts, &c. &c. With an Appendix. By W.
Hodges, Attorney at Law. Sparsa collegi.

Ludlow : Printed and sold for the Editor by W. Felton ; Sold
also by J. Evans, Paternoster-Eow, London. m,dcc,xciv.'

18. 'Athrawiaeth y Drindod, mewn rhan o Lythyr Cymmanfa
oddiwrth Weinidogion a Chenhadon amryw Eglwysi Bedyddiedig,

mewn cyfarfod yn Olney, Bucks, yr 28, 29 o Fai, 1776. A ysgrif-

enwyd gan y diweddar wir Barchedig Mr. Eobert Hall. Ac a

gyfieithwyd o'r ail argraphiad Saesonig gan Josuah Thomas.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel. m,dcc,xciv.'

B/OBERT Hall a anwyd yn Amsby, sir Leicester, yn 1764, ac oedd
yn fab i Robert Hall, gweinidog enwog gyda'r Bedyddwyr yno, ac

awdwr rhai traethodau poblogaidd ac efengylaidd. Cafodd ei ddysg-
eidiaeth o dan y Parch. Caleb Evans, ym Mristol [ac wedi hyny ym
Mhrifysgol Aberdeen, lie y cymmerodd ei radd o A.C.]. Bu flyn-

yddoedd yn gweinidogaethu i gynnulleidfaoedd y Bedyddwyr yng
Nghaergrawnt a Bristol. Cyhoeddodd lawer trwy y wasg, ac yr
oedd yn ei oes yn un o'r pregethwyr mwyaf athryUthgar a esgynai

areithfa. Bu farw Chwefror 21, 1831, yn 68 mlwydd oed.f

[Rhaid mai Robert Hall yr hyuaf oedd awdwr y g^vaith hwn ; canys nis

gallesid galw Robert Hall yr ieuaf, yr hwn a fu yn 1831, yn ' ddiweddar wir
Barchedig' yn y fl. 1794 ; ac nid oedd yr ieuaf o'r ddau Hall ond 12 mlwydd
oed yn 1776. Y mae yr awdwr gan hyny wedi rhoddi cofnod bywgraffyddol o'r

mab wrth gofrestru llyfr o waith y tad.]

* Ail aigraffiad, tybygid, gwel rhif 13, d.f. 1784. Rhoed allan argraffiad yn
1812. Cyhoeddodd yr un awdwr y 'Bardic Museum of Primitive Literature,

and other admirable raiitics' (London, 1802); 'Lyric Airs' (London, 1810);
' Terpsichorre'a Banquet, or Select Beauties of Various National Melodies

'

(London, 1823).

t Stephen Jones's Biographical Dictionary.
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19. * Pneumatics, neu Gwaedd yn Nehenbarth a Gwynedd, yn

erbyn y ^ormeswr creulon hwuw, Bef Captcn Tivor, &c, O gasgliad

J. Williams.

Trofecca. m,dcc,xciv.*

20. • Pij^ion o Hymnau a Salmau, &c. O gasgliad Morgan *ab

loan Rhus. Y rlian gyntaf, pris Tair Ceiniog.

Caerfyrddin, Argraphwyd ac ar werth gan Ross a Daniel. 1794'

21. 'Sylwadau ar y Dirywiaeth mewn Pregethu a Chanu, yng

NgUymru. At ba rai y 'chwanegwyd atteb y cyfieithydd, <fcc.

Nid Preiliaid, Ffeiriaid, neu Fferen—ddylem
Ni ddilyn yn llawen,

Miih Duw, nid Pab yw ein Pen,

Cydbwys i fod ein Cadben.

Gan William Williams, J. P. & V. D. M. Wedi ei Qymreigio

gan Morgan ab loan Rhus.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan loan Daniel, yn Heol-y-farchnad.

M,DCC,XCIV.'

Y llythyrenau ar ol enw yr awdwr a arwyddant ei fod yn ynad
heddwcli, ac yu weinidog yr efengyl.*

22. ' Can Newydd o berthynas i'r Rhyfel a'r Terfysg sydd y pryd

hwn tros ran fawr o'r byd. Gan John Morgans.

Llundain, Argraffwyd.*

23. * Llythyr Cymmanfa Ddeheuol y Bedyddwyr yng Nghymru,

yr hwn a gynhaliwyd yn Olcton, yn Sir Henffordd, y 4ydd a'r 6ed

o Fehefin, yn y flwyddyn 1 794.'

Nid oes enw argraffydd wrth y llythyr Cymmanfa hwn.

24. * Tabl yn cynnwys Maintioli, H^'d, Lied, a Rhifedi'r Trigolion,

ynghyd a'u hamrpviol grefyddau yn hoU Wledydd ac Ynysoedd y
byd. Hefyd y mao yn canlyn Ymofyuiad i'r angenrheidrwydd o

arferyd moddion i ddychwelyd y Paganiaid i wybodaeth o'r unig wir

Dduw a'r lachawdwr lesu Grist, ynghyd a'r rhesymau sydd ar y
Cristionogion i ddiwygio oddiwrth gooli^rofydd. Mcddyliau Pro-

phwydoliaethol am y cyfnewidiad diweddar yn Ffraingc. Llythyr

oddiwrth Wr bonheddig o Paris, yn cynnwys Prophwydoliaethau

hynod a gaf>vyd ar garreg wedi bod o gylch 600 mlynedd dan sylfaen

t^. At ba un y chwanegwyd, Prcgeth ar yr achos o Ryfeloedd,

oddiwrth y Barnwyr v. 8.

• Owel rhif 1.3. d.f. 17C9. [V.D.M.= Verbi Dei i/i/M«<cr=Gweimdog Gair
Duw, &«u G.G.D.].
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Caerfyrddin, Argraphwyd dros j cyhoeddwr gan I. Ross. 1794.'

25. * Annerchiad difrifol i'r Cymry.

Gwrecsam. 1794'

Y mae dwy bregeth yn gyssylltedig a'r * Annerchiad ' hwn, nn
gan M. I. Rhus, a'r Hall gan John Jones, Ramoth, wedi hyny, y rhai

a draddodwyd yng Nglyn Ceiriog, sir Ddinbych, ar yr acblysnr o
neillduo lienuriaid a diaconiaid i eglwys y Bedyddwyr yno.

John Jones, neu J. R. Jones, a anwyd ym mhlwyf Llanuwchllyn,
yn sir Feirionydd, Hydi'ef 13, 1765. Dygwyd ef i fyny ym mhlith
yr Annibynwyr ; ond efe a gofleidiodd egwyddorion y Bedyddwyr, ac

a aeth yn aelod, ac wedyn yn weinidog cynnulleidfa Bamoth, yn sir

Feirionydd. Yr oedd yn meddu doniau a dealltwriaeth cryf. Efe a
fabwysiadodd y golygiadaa Sandemanaidd ar drefn iachawdwriaeth,
ac ar ordinhadau, gweinidogaeth yr efengyl, a threfn eglwysig, yr
hyn a barodd ymraniad mawr ym mhlith y Bedyddwyr yng Ngog-
ledd Cymru. Cyhoeddodd erthyglau ei ffydd, a darnau dadleuol ereill,

yn benaf yn Seven Gomer. Yr oedd ym meddn dawn barddonol

da, a chyhoeddodd lyfr hymnan helaeth, ei waith ei hnn gan
mwyaf. Bu farw Gorph. 27, 1822, yn 56 oed, wedi bod 43 mlynedd
yn weinidog y gynmiUeidfa uchod.*

26. 'Marwnad, nen Dduwiol Goffadwriaeth am y Parchedig

Edmund Jones; gynt gweinidog yr Efengyl yn Ebenezer a Blaenau

Gwent, yn sir Fynwy
;
yr hwn a ymadawodd o'r Eglwys isod ac a

aeth i drigfannau'r gogoniant, ar y 26 o Fis Tachwedd, 1793
;
yn 91

Mlwydd o'i Oed, wedi bod yn y weinidogaeth 70 o Flynyddau. Gan
Rees Lloyd. Ac a argraphwyd ar ddeisyfiad yr Eglwys yn
Ebenezer. Ynghyd a Phregeth o eiddo y Parch. E. Jones, yn

dangos mawr fudd Duwioldeb.

Trefecca, Argraphwyd yn y Flwyddyn. m,dcc,xiv.*

27. ' General View of the Agriculture of the County of Brecknock,

With Observations on the Means of its improvement. By John
Clarke, Land Surveyor, Builth. Drawn up for the consideration of

the Board of Agriculture and internal Improvement.

London : Printed by J. Smeaton. m,dcc,xciv.'

28. ^ ' Tirion Wahoddiad i bob pechadur ddyfod at lesu Gbist.

Yr ail argraphiad.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel, yn Hcol y Brenin.'

29. 'Sylwedd dwy Bregeth, ar Neillduaeth John Edwards a

Thomas Jones i swydd henuriaid; ac Edward Hughes a Jolin

B/oberts i swydd diaconiaid, yn nliy cyfarfod y bobl, a elwir yn

* NcwEvangdical Magazine, vol. viii. p. 2G3, vol. ix. pp. 282-7, 322-7.
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Fedyil(l^vyT, yn Glyncoiriog, Gorpb. 2, 1794. Y Brepfeth Gyntaf, ar

DdyledswyfUliin Swyddo^on Eglwysig ; aV nil, ar DdylodswyddauV

bobi, at eu swyddoj^ion.

Gwrccsam: Argraphwyd gan Joseph Tye—1794. Pria Tair
Ceiuiog.*

30. 'Heroic Elegies of Llywarch Hon. By Willijim Owen.

London. 1794.'*

[Rliif 7, <l.f. 1702, wedi ei gamgyMi'ii, y<lyw hwn. Ni bn ond un ar; 1

o'r gwaith Iiwiimt ; ac yn 171)2 yr yiiKhlangosiMhl.J

31. ' Arfogaeth y Gwir Gristion, Gwedi ei gasglu allan o'r bedwar-

edd ran o waith \V. Gurnel : Ynghyd a Phregcth fcchan, o waith J.

Guise, D.D. Y cyfan yn cynnvvys i. Defnyddioldeb gweddi, a'r

angenrheidrwydd i weddio. ii. Rhai moddion ac y mae Satan yn

eu liarferyd i geisio rhwystro gweddio. in. Yr amryw fath o weddi-

au a ddylai gael eu harferyd. iv. Pa bethau a ddylai gael eu cyn-

nwys, yn bennaf, yn ein gweddiau. v. Pa beth a feddylir wrth

weddio. vi. Yr angenrheidrwydd i wylio gyda a g^vcddio. vii. Yr
angenrheidrwydd i ni weddio dros eraill. viii. Y mawr angenrheid-

rwydd i weddio dros Weinidogion y gair, a pha ham y dyHd gweddio

drostynt. Ynghyd a Deuddog Rheol yn dangos Dyleds>vydd

Crist'nogion tu ag at eu gilydd. Q^wedi eu casglu ynghyd, a'u

cyfieithu, gan W. Thomas, Gweinidog yr Efengyl, yn y Bala.

Trcfecca : Argraphwyd yn y Flwyddyn m,dcc,xciv. (Pris chwe'
Cheiniog.') [12plyg: 84 tudalen.]

32. ^*The Husbandman's perpetual Prognostication. By. W.
Augustus.

Carmarthen, Printed by J. Ross. 17y4.'t

William Auqcstus, awdwr, a detholwr, a chyficithydd y llyfr hwn,
ydoedd yn byw yng Nghil y Cwm, yn agos i Lanymddyfri. Hwn
ydoedd yr argraffiad cyntaf. Dywedir ar ragddalen y rhai Seisonig

o hono, ' Never before published in English nor in WeLsh, in the

Principality of Wales.' Cynnwysa yr argraffiad ddwy ran, y flfienaf

yn Gymraeg, a'r olaf yn Seisonaeg. Y mae gwyneb-ddalen wahanol
iddpit, ond rhifir y tudalenau fel pc baent un llyfr. Blaenorir pob
rhan a rhagyniadrodd. Terfynir yr un Cymmeg a'r geirinii liyn :

—

* Rhai o'r pethau hyn a argraphwyd yn "^
l^, ac a gv (I

yn gyffredinol mewn llyfr a elwir, ^l t*r on for er y
JlJira Fator, &c., a'r llyfr hwnnw sydd hotf iawn gan lawer iawn o'r

Saeson; a phwy bynnag o'r Cymru a holVant y pethau hyn g^vnaont

* CamhrUin JietfiMfer, note, p. 2.3. [Caiuargraffwycl * 1794 ' yn Ue * 1792,' yn
y Cyfeuiatl yn y * C-ambrian itegistor,' cyf. i. t. 2^1.]

t I'dyn/Mr. B. DaWea, Ysgolfeistr.
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yn fawT o honynt, oblegyd ni ddont byth allan ar ol hyn drwy fy

llaw i. Y rhan fwyaf o honynt a gyfieithwyd o lyfr Saesonaeg, yr
hwn a argrapliwyd yn y flwyddyn o oed lesu 1552, a'r rhai eraill o
lyfr a argrapliwyd yn y flwyddyn 1608, a'r lleill o lyfr a argraph-

wyd yn y flwyddyn 1611, ac awdwyr y llyfrau hynny oedd-

ynt yn enwi yr hen athrawon, a ysgrifennasant y pethan hyn
gyntaf ; ac yn gymmaint a bod y Uyfr hwn wedi digwydd i'm llaw o
dad i dad, tybiais yn addas ac yn ddyledswydd amaf ei osod allan yn
brintiedig, gan hyderu y bydd iddo gael cymmeriad gyd a fy nghyd-
wladwyr, yr hyn yw dymuniad eich gwasanaethwr,

Gil-y-Gwrn, Mawrth 12, 1794. William Augustus.*

Dyweda henafgwyr Oil y Cwm bethan anhygoel am awdwr y llyfr

dan sylw. Yr oedd Wil Awst (canys dyna fel yr enwid ef gan y
werin) mor adnabyddus o wyneb y wybren, fel y dywedai yn fynych
yr awr y deuai corwynt, gwlaw, eira, &c. Dywedir nad oes neb yn
bresennol yn yr ardal hono yn gwybod mwy ar y gelfyddydd ag y bn
Wil Awst yn bencampwr ynddi, nag sydd mewn ardaloedd ereill, er

bod rhai o'i epil ef yn y gymmydogaeth hono hyd yn hyn. Nid hir

iawn y bu efe byw wedi cyhoeddi y llyfr uchod.*

83. ^'Pigiono Hymnau a Ohaniadan. Gan Daniel ab loan,

yn lie Morgan Rhys. 2 Ran.

Caerfyrddin.*t

34 T *Marwnad . . . Edward .... Gan M. Rhns.

J. Ross, Caerfyrddin.'J

35. * Antiqna Restanrata. A Concise Historical Acconnt of the

Ancient Dmids. Shewing their Civil and Religions Governments,

Ceremonies, Groves^ Derivations and Etymologies, Categorically de-

duced; With Biographical Sketches. To which will be annexed,

The animated Speech of Caractacns, when sent Captive to Rome.

Also, The Remains of Drnidical Antiquity, in England, Ireland,

Scotland, Wales, and France ; illustrated with Copious Remarks, the

whole drawn from Sources of respectable Information, and by per-

mission inscribed to the United Lodges of the Most noble and vener-

able Order of Druids. Bu Jaoob des Moulins, P.G.A.

London, printed for the author and sold, by Owen, No 168.

Piccadilly ; Ryan, No 351 Oxford-Road ; and Jones, 6 Little Chapel

Street, Soho. 1794.' Veritas opposita Mundo. 8vo.

• Oohebiaeth Mr. B. Daviea ar yr Erra Pater, yn y Brython, cyf. i. t. 118.

+ [Y mao yn adgof gonyf woled y llyfr hwn flynyddocild maith yn ol. Ar ei

gddalen dywodir— ' Gan Daniel ab loan, o Abertawo.' Nid vryi yn deall pa
beth a olygir uchod wrth ddywedyd ei fod—*Gan Daniel ab loan, yn lie

.Morgan Khya.' Nid oedd gair o son am Morgan llhys yn y cyfargratf y

Yagri/Mr. Ben. DavleB.
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36. * The Hifitory of Great Britain, connected with tho Chronolo-

gy of Eiiro|}0 : with notes, <fec. containing Anectlotos of tho Times,

Lives of tho Learned, and SpccimenH of their Worka. Vol. I. By
James Pettit Andrews, F.A.S.

London: Printed by T. Burton and Oo. Little Qnoen-Street,

Holborn. For T. CadeU, Strand. m,dcc,xciv.'*

37. ' Dwy o Gerddi Newyddion. Yn Gyntaf. Tmddiddan rhwng

y Dall a'i Arweinydd. Yn Ail. Yn dangos, Trueni y rhai sydd yn

Ddeilliaid Ysprydol.

Aborhonddn, Argraphwyd yn y Struet, gan J. Erans. 1794.*

At ei ddiwedd dywedir, * Thomas Edwards a'i Cant.*

38. 1 * Tour through Parts of North and South Wales, Sounots,

Odes, and other Poems, with fine Description of Llangollen, &c.

ByW. Sotheby: With Engravings from Drawings taken on tho

Spot, by J. Smith. 1794'

39. % * General View of tho Agricultnro of tho County of Radnor,

With Observations on tho Means of its Improvements. By John
Clarke, Land-Surveyor, &c. 1794.*

40. % 'Agriculture of North Wales. By George Kay.

Edinburgh, 1794* 4to.

41. ^ * Agriculture of Cardiganshire, fipom tho Commxmications of

Thos. Lloyd, Esq. and tho Rev. Mr. Turner. 1794 4to.

42. % * Agriculture of Glamorganshire. By John Fox. 1794.

4to.

43. f 'Agriculture of Pembrokeshire. By C. Hassal. 1794*

4to.

44 ['The English Traveller, a New Historical Survey and
Modem Description of England and Wales. By W. H. Dalton.*

London. 1794 8vo.]

45. ['G'wreiddyn y Matter: neu Hyfforddiad i Wybodaeth y
Gwirionodd. A gyhoeddwyd er lies i'r Cymry; sef, I'r diben o
wneuthur pethau tywyll yn olou, a gwnouj^hyr Crefydd Crist yn
hyfrydwch, qc athrawiaoth yr Ysgrythyrau yn flafius ; trwy adnabod
Duw ; Tad, Mab, ac Ysbryd

; yn Dad, yn Frawd, yn Briod, yn
Gyfaill, ac yn Ddiddanydd i bob cnaid grasol.

Argraphwyd dros P. W. &c. 1794'

• Owel riiil 15, d.f. 1795.
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* Llyfryn bychan o 12 tudalen, ar ddull holi ac ateb, gan y Parchedig Peter
Williams, mewn ffordd o amddiffyniad i'r dyrys-bwnc a fu yn achos o gym-
maint o ano;bysur a gofid iddo ef ei hun, ac i'w frodyr crefyddol, yn enwedig
yn y blynyddoedd olaf o'i oes.'*]

46. [' Cyfraitb. Plwyf. Gan Edward Jones.*

Llundain, 1794, 8plyg.

O herwydd difancolli o ddechreu a diwedd y cyfargraff yn fy meddiant, jnr

unig tin a welais o'r gwaith, nis medraf osod i lawr ei enw yn gyflawn. Ar
frig y ddalen gyntaf o gorff y llyfr, gelwir ef,

' Holl Ddyledswydd Swyddogion
Plwyf. 'V Yr oedd yn werth tri a chwech o lyfr.

Yr Awdwr, Edward Jones, ydoedd wr genedigol o Ynys Fon ; o ba herwydd
gelwid ef * Ned Mon ' gan ei gyfeillion ym mhlith y Gwyneddigion. Dygwyd ef i

fy^y y^ gyngbawsydd, neu ddadleuwr cyfreithiol, ac yr oedd yn aelod o'r Fewnol
Demi yn Llundain. Heb law y llyfr bwn, efe a gyhoeddodd ' Index to Records

'

(rhif 22, d.f. 1795); ac y mae lie i dybied mai efe yw cyfieithydd * Cicero's

Brutus' (rbif 25, d.f. 1770), yr bwn a ymddangosodd, yn ol y Dr. A. Clarke,

yn 1776.]

1795.

1. 'Tracts of Powys. By Philip Yorke, Esquire, of Erthig,

near Wrexham.'

Hwn oedd cynsail y ' Royal Tribes of Wales^^ a gyhoeddwyd wedi

hyn. Yr awdwr,

Philip Yorke, a anwyd yn Erddig, ger Gwrecsam, yn sir Ddinbych,

yn 1743. Wedi cael parotoad cartrefol da, efe a aeth i Graergrawnt,

lie y cyrhaeddodd ei A.O. Bu yn aelod o'r senedd dros Halston a
Grantham, yn olynol. Bu farw yn 1804, yn 61 oed.f

[Yr oedd gan Wallter Mechain law neillduol yn y gwaith hwn. Ymddengys
mai efe a gynnullodd y rhan fwyaf, os nid y cwbl, o'r defnyddiau, ac na wnaeth
Mr. Yorke ychydig ond eu gosod wrth eu gilydd. Fy awdurdod dros draethu
hyn yma ydyw un o lythyrau Mr. Yoik:e at W. Mechain.]

2. ' Annerch leuengctyd Cymrn. Yn iv. rhan. Yn y Cyfryw yr

amlygir Uawer o bethan buddiol i Ddealltwriaeth Dynolryw (yn

enwedig i'r lenengtyd) mewn perthynas i Wlad ac Eglwys. I.

Areithyddiaeth, (Rhetoric) Yn Cynnwys y gelfyddydd o Ddarllain,

Ysgrifennn, Ymresymmn, Barddoniaeth, Cyfraith, a Difinyddiaeth.

Edrych tu dalen 1. li. Rhifyddaeg, (Arithmetic) Yn Cynnwys

helaethrwydd o Reolau buddiol, gyda Thoriadau Degrannau (Decimal

Fiuctions) Ac athrawiaeth i fesur Tir, Coed, Meini, Gwydr, Llestri,

&c. Edrych tudalen 142. iii. Naturiawl Athronddysg, (Natural

Philosophy) Yn Cynnwys Natturiaethau, Damweiniau, Priodoliaeth-

au ac Effeithiau : Elfenau, Goruchelion, Metelau, Gemmaa a Daear-

wrlaeth (Geography) Sef hanes podwar chwartery Byd, &c. Edrych

tu dalen 246. iv. Awyriaeth, (Astronomy) Yn Cynnwys Rheolau i

* Lhjfhyr Mr. Morris Davies.

\ + Williams's Eminent Welshmen.
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! leall CwTS yr Amfieroedd, a'r MAr, ao i gwmpafin'^ BJd, Doioli,

Miwo, Paeutio, Gai-dtlu, Impio, d Phisygwriaeih, Ac. Yn HoUadau

Aitebion. Gan John Thomas.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, gan M. A S. March, 1795. [Pria

i [auner Corou mcwu papar gl&s.] ' 876 o dudalenau 12plyg.

Gelwid yv awd\\T yii ' John Thomas, Pen y Ffordd Wen.'

3. ' The MLscellaueous.Repository : neu y Drysorfa Gymmysgedig.

lihifyn cyntaf, pris Chwe' cheiniog, i ddyfod allan yn Chwarterawl

;

my chwartcr haf, 1795.

Caerfyrddin, Argraff\vyd gan I. Ross. 1795.*

Cyhoeddiad ehwarterol Undodaidd ydoedd. Tair rhtiii yii unii^ a

yhoeddwyd. Ei olygydd ydoedd T. Evans, AbcrdiLr.*

4. * Caniadau Dawiol, o waith Mr. Thomas Lewis, gynt oV
Vnyswen, ym mhlwyf Llanegwad, yn sir Gaerfyrddin ; ac, ar yr tm

1 1user, o QustcU Hywel, yn sir Aberteifi.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. m,dcc,xcv. [Pris

wilt heb ei rwymo.] *

Y mao yn ei raji^onu * Cywydd o Granmoliaeth i Farddoniaeth
1 dilorchog y diweddar Fardd, Thomas Le^vis, ynghyd a Rhybudd it

I hirllenydd,' gan ' Dafydd lonawr.'

5. 'Llythyr Cyramanfa Dde-ddwyreiniol y Bedyddwyr yng
VLjhymru,yr hon a gynliali\vyd yng Ngroes-y-Parc, yn Sir Forganwg,y
;ydd a'r 4ydd o Fehefin, yn y Flwyddyn 1795. At yr amrywiol Eglwysi

))orthynol i'r Gymmanfa honno; pa rai ydynt yn cyfarfod yng
tell-Nedd, Pen-y-Fai, Nottage, Ystrad-Tyfodog, Croes-y-Parc,

ilen-Goed, Twyn-Gwyn, Buthesda, Caerlleon, Bryubyga, Pen-

y-Garn, Trosnant Blaenau, Llanwenarth, Olchon, Maes-y-Berllan,

Llanfair-Muallt, Pentre-Newydd, Dolau, Aberhafhesb, Capel-Seiou,

ac Ebeiiczer, yn Merthyr-Tydfil.*

[Nid oes iddo arirraffeb ; ond deohreu yr Anerch ar y ddalen enwol ; ond ceir
iir ei tUliwotUl—*Trefecca: Argraphwyd jii y Flwyddyn, m,ihx:,xcv.' Cyn-
nwysa y Llythyr 8 tudalen S^llyg.]

G. *A History of Baptist Associations in Wales, from the year

1()50, to the yeai* 1790, shewing the Times and Places of their

Vimmil Meeting, whether in Wales, Loudon, or Bristol, Ac. In-

cludiiiG^ several other interesting articles. By Joshaah Thomas,
Leominster.

London, 1795.'

• Gwel rhif 22, d.f. 1793.
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7. ' Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, a gyfarfuant yn

y Mynydd-bach, wrth Abertawe, yn sir Forganwg, Mehefin yr ail

a'r trydydd, 1795, at eglwysi yr Ymneilldnwyr Protestanaidd yng

Nghymru, a elwir yn gyffredin Independiaid.

Caerfyrddln, Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst, m,doc,xcv.'

8. * Oaniadau y rhai sydd ar y Mor o Wydr, &c. Y pnmmed ar-

grapbiad, gyda chwanegiad o Hymnau eraill, o waitb yr awdwr. Gan

y diweddar Barcbedig W. Williams.

Trefecoa, Argrapbwyd yn y flwyddyn M,LCO,xov.*

Dyna y dull gwaUns yr argraffwyd y llytbyrenan rbifyddol ; ac
amlwg yw mai gwall ydyw, ao mai y flwyddyn ydoedd 1795.*

9. 'A Tour to Milford-Haven, in tbe year 1791. By Mrs.

Morgan.

London, Printed for Jobn Stockdale, in Piccadilly. M,DOO,xcv.'

10. ' Datganiad Ffydd, a gafodd ei tbraetbn yn gyboeddns ger-

bron Ghveinidogion ac eraill, gerllaw Gwernogan, yn Sir Gaerfyrddin,

Medi 11. 1794 Gan T. Evans.

Gaerfyrddin, Argrapbwyd gan I. Ross, yn Heol-Awst. 1795.*

Cyffea Ffydd gweinidog Undodaidd cyntaf y gynnnUeidfe, Bresby-

teraidd yn Aberdar, sir Forganwg, ydyw.f

11. ^ 'Llytbyr Gymmanfa y Bedyddwyr, 1795.

Caorfyrddin.'t

12. ^ * Tstyriaetbau o Gyflwr Dyn, yn y Bywyd bwn, ac yn yrbwn
eydd i ddyfod. O Waitb y Gwir Barcbedig Dad yn Nuw, Jeremiab

Taylor, D.D. Gynt Arglwydd Esgob Down a Cbonnor; Ac a

gyfieitbwyd i'r Cymraeg, gan G. Wynn, Offeiriad Llangadwaladr.

Yr An Argrapbiad.

Gaerfyrddin, Argrapbwyd ac ar wertb gan loan Daniel, yn Heol y
Farcbnad Isaf. [Pris Naw Ceiuiog.'] [12plyg.]§

• Gwel rhif 14, d.f. 1773.

t Gwel rhif 22 a 30, d.f. 1793.

t [Yr tin yn ddilys ft rhif 5, dan y flwyddyn hon : eithr nid yng Nghaerfyrddin,
ond yn Nhrcfecca, yr argraffwyd hwn. Y mao cyfargratf digoll o bono yn awr
(»'m rdaou.]

§ Gwel rhif 2, d.f. 1724.
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Y mao enw Christmaa Evans* wrth * At y Darllonydd,* fel cj-

hoeddydd a golyjydd yr argraffiad hwu. Yrnddeugye inai aelod

ydoedd o f^yimulleidfa Brcsbyteraidd Pcru'hiw ; ac y mac yn gydiol

cuglyu gau D. D., nuu y Tarcb. D. Davic«, Caatoll lly wol.

13. ^ * Tho Cambrian Register.

Londou. 1795."

[* Tho Carnhrian Register, for tho Year 1795,' a gyhooddwyd yn 1790, adjuA'r
dyildiad By«l«l ar oi ra>,'thlalun. Hon ocdd y gyfrol gyutof o'r gwaith rhagorol

Lwuw. Gw'cler rliif 14, dau y llwyddyu bono.]

11 *redostriaa Tour of Wales. By Mr. Hucks. 1795.'

15. * Tbo History of Great Britain, &c. Vol. i. Part ii. M.DCC.xci.'t

16. 'TairGerdd Newydd. Trarbagorol. i. Cerdd o Galondid i'r

Milwyr Gwladycbaidd yr ydys yn codi yn y deyrnas bon i gadw'r

Porthladdoedd, pa rai a ohvir yn gyffredin Militia neu'r Train Band.

II. Myfyrdod Dnwiol rbwng Dyn ao ef ei hnn cyn dydd ar ei wely.

III. Ymddiddan rbwng bon Wr, a Lbmo ieuango oedd yn myned i

gam : bob yn ail beunill.

Macbynllotb, Argrapbwyd gan B. Pricbard. 1795.*

17. * Grawn-sypiau Canaan. Ncn Gasgliad o Hymnan Mr.
William AVi I Hams, &c. A gasghvyd yn ngbyd gan un sy'n earn

llwyddiant ITorddobon Baca.

Liverpool, Argrapbwyd gan J. Gore dros Daniel Jones. 1795.*

Cav^glwT yr Hymnan byn ydoedd Mr. Robert Jones, Dinas, Lleyn,

gynt Rhosliin. Efo a wnaetb rai cyfnewidiiulan yn yr Hymnan, yr

byn a dmmgwyddodd Fetbodistiaid y Debendir yn fawr, ac yn en-

wedig teulu Williams Pant y Celyn. O blegid byny ni arfervvyd y
casgliiul bwn ond ar bulpudan y Metbodistiaid yng Nspvynedd. x

cyboeddydd ydoedd mab y casglydd, yr bwn a fu yn cyfannoddn gryn
amser yn Liverpool.

18. ^ * A Pictnresqno Guide tbro' Wales and tbe Marches. Second

Edition. J Witb Additions. By Jas. Baker.

• ['Christ* Evan. Hcnfryu, Llangeler,' yw y llofncxl ar ddiwodd yr anerch
* At y Darllenyild.' Nid oea un dyddiatl wrth y llyfr mown un man ; na dim
y gellir j/wybotl wrtho gyda sicrwydjl pa tlwyildyn yr yniddanij<)8od«l

;
yr ydya

wedi hod yn ofahis, fel i>o huasai, i ddirijehi amser ei gyhocnldiad. Y mae yn
argralliad pur dda a ehywir. Daeth alJan argrafli.ul «liwfddarach, o waag
Morthyr Tydtil. vn y ll. 1S2."), r2i)ly' :

'-— »• ! « ' -- ->'
>.d,

nou, yr hyu 8y<lil yr un peth, dyw !i,

fan T. CJriJhtli, a G. Auwyl ;' yr 1^ > y.
oeddwyr am argralliad Crist, kvau o'rgwaitli. (.iwu;; inuwidiouyn

argralliad Morthyr ; a chyuuwys reatr y tanysgrifwyr 1

1

> cyutaf.]

t Gwol rhif 37, .d.f. 17i>4. Y mae yr wyneb-ddalen yr un oddi eithr yr
amser, &c.

: Gwel rhif 39, d.f. 1792.
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Winchester. 1795.'

Y mae liwii yn dair cyfrol 4plyg, ag ynddo lawer o olygfeydd.

19. * The Jurisdiction and Practice of the Gonrt of Great Sessions

of Wales, with Historical Preface and Index. 1795.'

y mae yn Uawn o ddefnyddian hanes hen gyfreithian ac arferion

Cymreig, a dull o brofi a dwyn ym mlaen achosion troseddol.

20. ^ ' Religion in Danger, by the Curate of Snowdon. 1795.*

Dywedir mai gwaith y Dr, C. Symmonsyw hwn. Yr oedd efyn
fab i John Symmons, Ysw., o Lanstinan, sir Benfro, ac a anwyd yn
Aberteifi yn 1 749. Cyhoeddodd ami-ai weithiau. Bu farw yn y Bath
yn 1826, yn 80 oed.

21. [' Gleanings through Wales...By Samuel Jackson Pratt,

4 vols. 8vo.

Ail argraffiad, fel yr ymddengys ; ymddangosodd y cyntaf yn 1766.]

22. [' Index to Records, called the Originalia and Memoranda on

the Lord Treasurer's Remembrancer's Side of the Exchequer : ex-

tracted from the Records, and from the Manuscripts ofMr. Tayleure,

Mr. Madox, and Mr. Chapman, formerly Officers in that Office.

Containing all the Grants of Abbey Lands, and other Property,

granted by the Crown, from the Beginning of the Reign of Henry
VIII. to the End of Queen Ann. Also, InroUments of Charters,

Grants, and Patents, to Several Religious Houses, and to Cities,

Boroughs, Towns, Companies, Colleges, & other Public Institutions,

from the Earliest Period. Together with Pleadings and Proceedings

relative to the Tenures and Estates of the Nobility and Gentry, Com-
missions to Survey Manors, Lands, & Tenements, and innumerable

other matters. In Two Volumes. By Edward Jones, Inner

Temple.

London : Printed for the Editor .... 1795.' Folio.

Llofnodir y cyflwyniad—'Edward Jones. Inner-Temple, July 28, 1793.*

Cynnwj^s gyfeiriadau at amryw leoedd yng Nghynirii, ac enwa amryw Gymry.
Y mae yn waith dysgedig, llafurfawr, a defuyddiol iawn. Am yr awdwr,
cymharer rhif 46, d.f, 17i)4.1

1796.

1. * Gogoneddus Ddirgelwch Trugaredd Duw ; neu Werthfawr

Feddyginiaeth i Eneidiau lluddedig. Wedi ei osod allan mewn
Traethawd Ho yr agorir dau Ddirgelwch fa^vr. i. Dirgelwch Rhad
Ras dadguddicdig yn yr Efengyl. il. Dirgelwch yr Efengyl yn gyn-

hwysedig yn y Gyfraith. Fo brofir hefyd ynddo, Fod y Gyfraith
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Fri'iiliiiiol VM Klirt)! Uiu.l.I-ilotlEfen^laidd. Gy<l ag amrvw Oyfar-

wyddiudiiu i pyflawnu Dyledswyddau'r Gyfraith mewn ilodd Efenpyl-

aidd. Gan John Bisco; Oweinidog yr Efengyl yn Thomas, South-

wark.

Machynlleth : Argraphwyd gan Edward Prichard. m,dcc,xcvi.**

Edward Pricitaiip vd-rdd fab i Edward Prichard, o Lcchwedd
Einion, ym mhlwyf

'
'

-th, yn sir Drtfaldwyn. Bn yn dysgu
ei gt?ltyddyd uy^^^ ' - O'^^i Titus Evans. Argraflydd gwael

ydoedd. Bu farw yn ieuanc.

2. * The History of the Parishes of Wliitford and Holywell.f

Printed for B. and J. White, Fleet Street. 1796.* [4to.]

Ar y ddalen nesaf ceir
—

* Resurgam, Thomas Pennant. Downing^
April 6th, 2 P.:M. 1795.'

3. * The History of Monmonthshire. In two Volumes. By David
Williams. Illustrated and ornamented by Views of its principal

Landscapes, Ruins, and Residences; by John Gardner, vicar of

Battersea. Enlarged by ^Ir. Gardner and Mr. Hill. 1795.*

4. ' Y Geirp^wn : neu Drysorfa Gwj^bodaeth. Am y Fhvyddyn

1796. Yn cynnwys Athroniaeth Naturiol, a Christ'nogol ; Daear-

wriaeth ; Wybryddiaeth ; Hynafiaeth ; Gwybodaeth Eglwysiaidd, a

Dinasaidd ; Athrawiaethau Crefyddol; Bywprmphiadau; Marwol-

acthau ; Newyddion Tramor, a Chartrefol ; Chwedlau Neullduol

;

Caniadau, Emynnau, ac Awdlau Buddiol. Amcanedig i ledu Gwybod-

aeth, Uniondeb, Cariad, a Heddwch, trwy Gyniru. GranD. Da vies.

Gwell Gwybodaeth nag aur. Plyg. I-

Caerlleon : Argi'aphwyd p^n W. Minshull : Ar werth hefyd gan
E. Cams, Treffyunon ; W. Edwards, Croesoswallt ; O. Owens, Caer-
narfon ; J. Ross, ac J. Daniel, Caerfyrddin ; a chan biiwb Llyfrwerth-
wyr trwj Gymru ; a chan G. Sael, rhif. 192, Strand, Llundain.*

[8plyg : 32 tudalen y rhifjTi.]

Mr. David Davies ydoedd enedigol o gymmydogaeth Pen y Graig,
ger Caerfyrddin. Bu yn weinidog dros beth amscr yn y Fenni, yu
sir Fynwy, o'r lie y symmudodd yn 1790 i Drefrynnon,J lie y bu yn
gweinidogaethu i gynnulleidta o Ymneillduwyr am ddeng mlynedd.

* Ail argraffiad, mae yn debygol
; gwel rhif 2, d.f. 176C.

t Y mae arlou o hen Blasdy Bychton ynddo.

t [Yn NlirefTynnon yr y»l(>e<ld pan y golygai y * Geirgrawn ;' canys iV
'Parch. I>:ify»l«l bavit-s. Cu c'ln.l.j \ r VJ, U'^\] \ u Nhreffynuon' y ir.'t< li\ inniviiid

i danysj^ifwyr at ei >: lK>ma*l Luther lul,

anfou cu hcuwaa. >«i. .^, i*r cyfryw gs < . Myth
gael ei gyhoedili. ]
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Caniataodd i rai erthyglau ymddangos yn y cyhoeddiad nchod oedd
yn llaAvii o bleidiacth i cgwjddorion gwcrinol y CliAvyldroad Ffrengig;

a bu mewn enbydrwydd oddi wrth yr awdurdodau, ac ar ffo am beth
amser. Ycliydig o rifynau* a gyhoeddwyd o'r 'Geirgrawn.'f Yn
1800 ymadawodd Mr. Davies, a sefydlodd yn y Trallwng.J

5. 'TrJEgwyddor; non Ymofyniad i Athrawiaeth yr Ysgrytbyrau

mewn perthynas i'r unig wir Ddnw, a'r Gwrthrych o Addoliasd

Crefyddol. Gbji Theopbilus Lindsey, A.M. Wedi ei Gyfieithu

i'r Gymraeg gan Thomas Evans.

§

Theophilus Lindsey a anwyd yn Middlewicb [yr Heledd Ghinol], yn
sir Gaerileon, yn 1723. Dygwyd ef i fyny gan denlu y Fferrers, yn
hytrach Huntingdon, a cbafodd elfenan ei ddysg yng Ngholeg yr Ar-
glwyddes Selina Huntingdon. Wedi cyrbaedd ei A.C. yng Nghaer-
grawnt, cafodd fywoliaeth eglwysig gyfoethog Catterick, yn sir lore; yr
hon, er byny, a roddodd i fyny yn 1 773, mewn canlyniad iddo goleddu
egwyddorion Sosinaidd. Yna efe a ymsefydlodd yn Llnndain, He yr
agorodd gapel yn Heol Essecs, Strand, yn yr bwn y gweinyddodd
byd 1798, pan yr enciliodd o'r weinidogaetb. Bn farw yn 1768, yn
85oed.||

6. ' Marweiddiad Pecbod mewn Credinwyr : yn dangos ei Angen-

rbeidrwydd a'r Natnr o bono; yngbyd a'r Attebiad iamryw Acbosion

Cydwybod, ymbertbynas i'r nnryw. Gan y Dnwiol a'r Dysgedig-

John Owen, D.D. At yr byn rbagflaenir Byr Hanes o Eywyd a

Marwolaetb yr Awdwr, Newydd ei gyfieitbu i'r Gymraeg.

Mwytbig: Argrapbwyd gan B. Partridge a J. Hodges: yn y
flwyddyn m,dcc.xcvi. [12plyg : 132 tudalen.]

Ymddengys fod bwn yn ail argrapbiad.**

7. * Casgliad o Salman a Hymnan, wedi eu baddasu at Addoliad

Cymdeitbasol. Gan Josiab Reos.

Caerfyrddin. Argrapbwyd, ao ar wertb gan I. Ross. 1796.*

Cynnwysa Hymnau a waitb nn ar bymtbeg o awdwyr. Yr oedd-

ynt at wasanaetb Presbyteriaid neu Ariaid, a Sosiniaid y Debendir.

* [Diau na wyddai byrwyddwyr y greal bvm iawn ystyr yr enw a roddasant
ar y cyhoeddiad. Ystyr 'Geirgrawn' y\v cronfa neu gasgliad o eiriau, enw
mwy priodol ar eiriadur nag ar gylioeddiad cyfnodol ; ac y mae yn ddilya mai
eurgrawn, neu drysorfa euraid, oodd yr hwn a olygid.]

t [Gwelaia 9 rhifyn, yn gwncuthur 2S8 tudalen, o'r cylchgrawn hwn. Nia
Kid

Ly]
un flwyddyn. Ei bris ydoedd 4 ceiniog y rhifyn.]

a ymddangosodd chwaneg ; fy nhyb yw iddo dcrfynu ei yrfa gyda'r nawfed.
mddangosodd y rhifyn cyntaf am Chwefror, 1796, a'r 9fed am Hydref, yn yr

X Morgan, Hanes Ymneillduaeth^ t. 667.

§ Gwel rhif 22, d.f. 1793.

II
Stephen Jones's New Biotj. Diet.

• Gwolrhif 7, d.f. 1791.
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8. ' Arithmotio, nen Rifjddog. Tn goAod allan, fljlfaennaa ao Tznar-

feriod lUiifyddiaoth yu eL,'lur, mo^ii amryw ganghoneaD;.a mosuriacth

yn holaoth : wrth y Lliosoj^iad Deuddugawl, y Dognmnan, a'r Sliding'

Rnlo. Gyd a Darlimiatlau, ao addysgiadau cymmwys i'r unrhyw.

Yr Ail Argrapliiad.* Can John Roberta.

Argraphwyd droB y Cyhoeddwr. 1796.*

Mao yn dcbyg mai yn Nnblin y ctifodd ci arpT^ffa, llo yr arferai

* John Roberts * (= * ISion Rhobert Lewye ') argralTu ci Alinauaciau.

9. ' Pymtheg o Brcgothan Byrion : Nen, Sylwiad ar Bymthog o
Destanau Ysgrythnrol; A fNvriad-wyd or in-wyn y rhai nad oes

gnnddynt ond ychydig amser ncn dncddiad i ddarllen Traothiadau

a fyddo maithach. A gyfioithiwyd yn ddiweddar i'r Cymraeg, gan

ThomaB Jones.

Caerfyddin, Argraphwyd gan loan Daniel, m.dcc.xcvi.'

[Cynnwys 24 o dudalenau 12plyg. Y ddalea oljif a gynnwys 'Syl-wiad Byr «r
Woddi'r Arglwydd : Wedi ei gyfieithu allan o Waitn y Paichedig liichard
Bernard.*]

10. * Drych y Prif Oesoedd, yn Ddwy Ran, &c. Gkn Theophilus

Evans, gynt Ficar Llangammarch, Yngwlad Fnellt, a Dewi, yn

Bwydd Frycheiniog.

Croesoswallt, Argraph"V7yd gan W. Edwards. M,i>cc,xcvi.*t

11. *Casgliad o Hymnau gan Joseph Harris.*

Joseph Harris = Gomer.

12 * Drych Ysgrythyrol, neu Gorph o Ddnwinyddiacth : yn cyn-

nwys Eglurhad a Phrawf, o Amrywiol Gunghenau yr Atlirawiaeth

Bydd yn ol Duwioldeb, &c. Gan George Lewis, G^einidog yr

Efengyl yn Llannwchllyn. 1796.'

[BaLa, 1796, Splyg.]

George Lewis, D.D., a anwyd [ym mhl^yf Trelcch], yn sir Gaer-
fyrddin, yn 1763. Cafodd ei ddysgeidiaeth yn y Coleg Presbytor-

aidd yne^ Nglmerfyrddin, o'r llo y dacth yn weinidog cjTinnlleiilfa

yng N^luienmrlbn, yn 179G, pan yn 23 oed; ac wedi bod jtio naw
mlynodd, efo a spnmudodd i Lannwchllyn, yn sir Feiriouydd, yn
1785, llo y bn 17 o flpiyddoedd, sef hyd 1812, pan y do%\nswyd ef yn
athraw y Coleg Dnwinyddol oedd y pryd liyny yng NgNNTPCCsam, ac
wedi h}Tiy yn Llanfyllin, a'r Drcf Newydd ; ond yn awr yn AIkt-
honddu. Bu yn y swydd bono dros ddong mlynedd. Heb law j

• Gwol rhif 2, d.f. 1768.

+ Ymddonfflra fod hwn yn 4ydd argraffiatl. Gwel rhif 4, d.f. 1716; rhif 4,
d.f. 1740; rhif 3, d.f. 1794. a h^-u pna
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*Corph o Duwinyddiaeth ' ucliod, efe a gyhoeddodd Esboniad
helaeth ar j Testament Newydd, yn Saith Gyfrol 8plyg. Cyhoedd-
odd hefyd rai pregetbau, yn llyfrynan wrtLynt en hunain ; megys,
* Athrawiaetli Etholedigaeth : Wedi ei gosod allan mewn Pregeth ar

1 Thess. i. 4. yn Bethania yn Sir Gaerfyrddin, Mehefin 1. 1809,
Gan George Lewis. Dolgellau, Argraphwyd gan Richard Jones,
1809.'— ' Y Catechism byraf. A gyflwynwyd gan y Gymmanfa o
Ddifinyddion yn Westminster i'r ddau Dy o Barliament, a chwedi ei

gymmeradwyo ganddynt, yn cynnwys Egwyddorion y Grefydd
Gristionogol, yngliyd a Pbrofiaclan Ysgrythyrol. Machynlleth, Ar-
graphwyd, dros George Lewis, gan Edward Pritchard. 1802,' Y
' Rhagymadrodd,* gan *G. Lewis,' ' Llannwchllyn, Tachwedd 1.

1802.'— ' Cyfiawnhad trwy Efydd. Nen Draethawd yn gosod allan

y Dnll a'r Amser y mae Cyfiawnder Crist yn cael ei weithredol gyfrif

i Bechadnr. Gan George Lewis, Gweinidog yr Efengyl yn Llan-
nwch-llyn. Machynlleth, Argraphwyd gan Edward Pritchard. 1803.'

Ystyrid ef yn ysgolhaig da yn yr ieithoedd Hebraeg, Groeg, a
Lladin. Cafodd radd D.D. gan nn o Brifysgolion America. Bu
farw yn y Dref Newydd, sir Drefaldwyn, yn 1822, yn 69 oed.*

13. ' Marwnad am y Parchedig a'r Efyddlon Was tros Dduw, Mr.

Peter Williams, o'r Gelli, ger Haw Gaerfyrddin, Awdwr y Syl-

wadau ar y Bibl mawr, a'r Mynegeir Ysgrythyrol, Y Ffordd i Fodd-

lonrwydd, ynghyd ag amryw Draethodan adnabyddus yn yr iaitb

Gymraeg. A ymadawodd a'r Byd hwn yr 8fed o fis Awst, 1796, a'r

76 o'i oed. Gan Thomas Williams, o Ffon Mon, Morganwg.

Caerfyrddin : Argraffwyd gan loan Ross, yn Heol Awst. 1796.*

Thomas Williams oedd fab i Richard a Margaret Williams, o
Dre'rhedyn, yn mhlwyf Pendenlwyn, sir Forganwg. Ymnnodd a'r

Trefnyddion Calfinaidd ym more ei oes. Pan oedd tua deg ar

hugain oed cymmerodd ymraniad le ym mhlith y Trefnyddion hyny
yn achos rhyw ddaliadau athrawiaethol a ddelid gan y Parch. Peter

Williams, ar berson Crist, a chymmerodd T. Williams ac ereill blaid

Peter Williams. Ymgoiffolodd y blaid ymraniadol bono yn gynnuU-
eidfa wrthi ei bun, heb fod mewn undeb a'r Trefnyddion, nac a neb
arall, yr hyn fu achlysnr codiad yr addoldy a elwir Bethesda, ym
Mro Morganwg, a dewiswyd ef yn weinidog iddynt, heb gydweith-

rediad gweinidogion unrhyw enwad. Priododd Jane, merch Mr.
Morgan, o'r Bewis. Buont fyw y rhan fwyaf o'u hoes mewn fferm

o'r enw Treffleming, ac yr oedd efe yn gweinidogaethu i'r gynnull-

cidfa nchod heb dal na gwobr. Yr oedd yn fiirdd hymuau i-hagorol.

Cyhoeddodd lyfryn o'r enw 'Dyfroedd Bethesda,' yn ddwy ran.

Yn gyntaf, Hymnau ar amryw destynau. Yn ail, Caniadau ar

* Williams's Eminent Wehhmen. [Mab yng ngliyfraith i'r Dr. Lewis ydoedd y
diweddar Barch. Edward Davies, A.C., yr hwn a'i canlynodd ef yii Uywyddiaetn

y Coleg yn y Dref Newydd, ac wedi hyny yn Aberlioncldu. Mr. Da\'ies hefyd a
orphenodd y gyfrol ddiweddaf o Esboniad y Dr. Lewis ar y Testament New-
yad. Bu farw Mr. Davies yn 18G7.]
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amryw yKtyriaetlian, 1824- a Ift-l-'J. Yr oodd hvni yn cynnwys * Llaifl

y Ddurtur yu y Wlad,' a jjyhocddwyd yn lbl2.*

14. *The Cambrian Register, for the Year 1795.

London : Printed for E. and T. Williams, Strand. 1796.*t [8vo.]

15. *Y Bibl Cysse^-lan, feef yr Hen Destament a'r Newydd ;
gj'da

Nodau Cyfeiriol ar Ymyl y Dail, yn dangos ]^Iai 'r Yfigrythnr yw y
Dohouglydd goreu o'r Ysgrythur. Gan John Canno.

Caerfyrddin, Argraphwyd, (ac ar werth yno) gan loan Daniel.

M,DCC,XCVI,'

Argraphwyd y Testament Newydd hefyd, wrtho ei hnn, gyda
rhagddalen fel hyn

—

* Testament Newydd ein Harglwydd lesn Grist. Yr Ysgrythyran.

Cyfeiriol ar Ymyl y Dail, Gan y Parchedig John Canne, A'r Syl-

wadau ar odrau y Dail, Gun y Parchedig William Romaine.

Caerfyrddin, Argraphwyd, ac ar werth yno, gan loan Daniel.

M,DCC,xcvi.' Hefyd,

* Llyfr y Salman, wedi en Cyfieithn, a'u Gyfansoddi ar Fesur Gerdd
yn Oymraeg, gan Edmund Prys, Arch-Diacon Meirionydd.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. m,dcc,xcti.'

Y mae Rhagymadrodd o flaen yr Hen Destament, gan ^Ir. Canne;
ac i Salniau Prys; ' Gweddi dros hoU Ystad Eglwys Crist;' a
llinellau Barddonol ar * Ragoriaeth y Bibl.'

16. 'Llythyry Gymmanfa, at jrr Eglwysi, yn y Fhvyddyii 1796.

Yn cymi\N^s Aimogacth i Ymddygiad Onest a chytiawn tuag at

bawb.

Trefecca : Airgraphwyd yn y flwyddyn, M,DCC,xcvi.'

17. *Mar^^^lad er Coffadwriaeth am yr enwog Mr. Griffith Mor-

gans, o'r Glynhir, ymhlwyf Llanduilo-Tal-y-bont, yn sir Forganwg
;

yr hwn a ymadawodd ar byd hwn, Rliagfyr ISfed, 1795. Gran H.
Bevan.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan J. Daniel, 1796.'

18. * Marwnad ; neu Goffiidwriaeth o Fanvolaeth y Parchedig 'Mr,

Peter Williams, gweinidog yr cfengyl. Yr hwn a aeth i'w Orphwysfa,

Awst 8fed, 1 796, yn y 76 o'i oed ; wedi bod yn y Weinidogaeth 53

o flynyddoedd. Gan y Parch. loan Tomas, gweinidog yr efengyl,

Caerfyrddin : Argraphwyd gan I. Ross, yn Heol Awst, M,DCC,XCVL*
• Yr Adolyijtjdd, cyf. iii. t. .3.T)-3r>0.

t Cyhoeddwyd y tU-ydedd gyfrol yu 1818, a dyna yr oil.
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19. * The Trial of the Case of the King versus the Bishop of Ban-

'gor, Hugh Owen, D.D. John Roberts, John Williams, Clerks, and

Thomas Jones, Gentleman. At the Assizes holdcn at Shrewsbury,

in the 26th of July 1796, Before the Honourable Mr. Justice Heath,

By a Special Jury. Taken in Short Hand by Mr. Gurney.

London, Printed for John Stockdale. 1796. Price 2/6.'

20. ' Marwnad y Parch. Peter Williams, o'r Gelli, gerllaw Caer-

fyrddin, yr hwn a fu farw Awst 8fed. 1796, yn 76 oed. Gun y
diweddar Barch. Thomas Williams, Bethesda, Bro Morganwg.

Argraphwyd gan John Ross, Caerfyrddin. 1796.'*

21. ' Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, a gyfarfuant yn

y Castell-newydd-ar-wysg, yn Swydd Pynwy, Mai 25, 1796. At
Eglwysi yr Ymneillduwyr Protestanaidd, yng Nghymru, a clwir yn

gyffredin, Independiaid.

Trefecca : Argraphwyd yn y flwyddyn m,dcc,xcvi.*

22. ^ * Attempt to Describe Hafod, and the ^Neighbouring Scenes

about tho Devil's Bridge. 1796.'

23. * Pharmacopoeia or Medical Admonitions in English and Welsh,

Containing a Select Body of Useful and Elegant Medicines, for

several disorders incident to the human Body. By N. Williams.

Tho Second Part

Trevecka : Printed in the Year, m,dcc,xovi. (Price One Shilling.)'

24. * Defence of the Lord Bishop of Bangor (Dr. Warren) on

occasion of the remarkable persecution instituted by Grindley, 1796.*

25. ^ 'North Wales Traveller's Companion from Holyhead to

London. 1796.'

26. * Marwnad ar Farwolaeth Mr. Griffith Morgans, o'r Clunhir,

ym mhlwyf Llandilo-Fach, yn Sir Forganwg
;
yr hwn a ymadawodd

a'r Byd y 18fed o Ragfyr, yn y Flwyddyn 1795, ac yn yr 51 o'i ood.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Daniel, yn Hool y Farchnad Isaf.

M,DCC,XCVI.'

Ap ei diwedd y mac * Sion Dafydd a'i C^t.'

• Diuryglwr, 1917, t. 26, &c. Gwol hcfyd rhif 13 uchod. [Y mao llo cadarn i

dybied mai yr un yw y rhif hwn & rluf 13. Pa ham y dywodir, *Gan y
diweddar Barch. T. W.'f Canys ydoedd ofe yn fyw y pryd hwn, ao am
flynyddoedd luwer ar ol hyn ]
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27. 'Great Effects from Feoblo Means. A Sermon preached beforo

the Missionary Society by the Rev. David Jones, of Langan.

London : Published by T. Chapman, Fleet Street.*

Rllodd^vyd allan liofyd argraffiad Cymraef? o'r Bregeth n^-^""! '"-laV

^^yncb-ddalcn canl}mol :
—

* Pre*^th Gunhadol a Bn . rig

Nliapel Seion, Lluudain, yn Mai 179G, giin y diweddm i.ar. m D.

Jones, Llaiiganua. Cyfieithodig, ac Argi-affodig, gan E. Griffiths,

Abertawy.'

28. 'Llangollen Vale, with other Poems. By Anna Seward,

170G.'

Y mao ar y rhagddalen olygiad ar Ddyfryn Llangollen.

29 ^ 'An Act relating to the Sale of certain Waste Lands in

Globwlch and Bachan, near Llanfyllin in Montgomeryshire. 179G.*

30. [' A'Welsh Freeholder's Farewell Epistle to Samuel Lord BLshop

ofSt. DavidV 8vo.]*

31. [' Montgomery, or Scenes in Wales. 1796.' 2 vols. 12mo.]

32. [' Gleanings throngh Wales, Holland, and Westphalia ; with

Views of Peace and War at homo and abroad. Second Edition, re-

vised. To which is added. Humanity ; or the Rights of Nature. A
Poem. Third Edition, corrected. By Mr. Pratt.

London : Printed for T. Longman, Paternoster Row. 1796.' 2 vols.

8vo.]

1797.

1. * Dychymmygion Dynol ynghylch Ffydd. Allan o waith J.

Bunyan ; J. Wesley ; W. a P. Williams ; Ebenczcr a Rjilph Erskino

;

Obed. Grew ; D. Rowlands ; a Mac Lean, &c. Gan John Popkin.

Argraffwyd yn Nghaerfyrddin, gan loan Ross, 1797. Pria wyth
Ceiniog.

'

2. * Crefydd Qymdeithasol wcdi en darlnnio mown Hancs a scf-

ydliad cyntaf Crist'nogacth yn ninas Caerlndd (scf Llnndain), mown
Ymddiddanion. A gyfieithwyd allan o waith y Parch. Matthias

Morris, gan B. Evans.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Evans, yn Hcol-y-Prior. 1797.'

Dyma y lie cyntaf y ceir enw Jo tin Evans fel argraffydd yng
Nghaerfyrddin. Bu yn argraflydd Soren Oomer, wedi niarwolaeth

y Parch. Joseph Harris. Bu 10 mlyneild yn ddiacon, a 12 mlynedd

• Gwel rhif 35, d.f. 1791.
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yn hennriad jn yr eglwys prynnulleidfaol yn Heol Awst, Caer-
fyrddin. Bu fafw Mai 25, 1830, yn 58 oed.

3. *Hyinnati Newyddion: ynghyd ag Ychydig Benbillion ar yr

Amserau ; a Ehai Gwersi, o Erfyniad am Ddiogelwch i Frydain, &g.

Caerlleon: Argrapliwyd gan W. G. Jones a T. Crane. 1797.'

4. * Toriad y Dydd ; nea Sylw byr ar Hen Gyfreithiau ac Arferion

Llywodraethol
;
yngliyd a ckrybwylliad am Freintiau dyn. Wedi ei

ysgrifemi er mwyn y Cymry nnwaith. Gan J. Jones, Glan y Gors,

Awdwr y Llyfr a elwir ' Seren tan Gwmwl.'*

Llundain : Argrapliwyd ac ar werth gan yr Awdwr, a clian "W.
Baynes, rliif 54, Paternoster Row. 1797. Gwerth Chwecheiniog.'

Egwyddorion ' Fame's Rigbts of Man ' a bleidir yn y llyfr hwn.

5. * Carol ar Concwest Gwyr y Gogledd. Gun E. Jones.

Caernarfon, Argrapliwyd gan T. Roberts. 1797.'

Yr Awdwr ydoedd Bardd enwog Maes y Plwm. Y Carol yw yr
tm sydd yn dechren

—

' Clywcb lais ac ucliel lef

Ton telynorion Nef,

I'r baban byw,
Oen Duw, pan aned ef.'

Yr oedd befyd yn gyssylltedig a'r llyfr bymnau a arferid gynt ar

bnlpndau y Method!stiaid Calfinaidd yn y Gogledd, sef y ' Grawn-
sypiau Canaan," gan R. Jones.—Yr argraffydd,

Thomas Roberts a anwyd yn 1760, naill ai yn Llanrhos ai yn
Eglwys Each, yn sir Ddinbych.f Ymfudodd ei rieni, pan oedd efe

yn ieuanc, i Drefecea, gyda'r lluoedd a ymgasglent yno at Howel
Harris. Lygwyd ef i fyny yn argrafiydd yn Nhrefecca. Ym-
ddengys ei fod yn 36 oed pan ddaeth i Caernarfon ; a chan iddo

dreulio ei oes er yn ieuanc hyd yn hyn yn y Deheudir, yr oedd acen
ddeheuol ar ei siarad yn lied gref, yr hyn a barai i bobl ei ystyried

yn Ddeheuwr. Piiododd wraig weddw yngNghaernarfon, o berchen
peth cyfoeth. Yr oedd yntau yn berchen eiddo ; efe ydoedd
perchenog Bryn Eisteddfod, ym mhlwyf Llansantff'raid Glyn Conwy,
yr hwn le a fu yng ngafael y Canghellys, o blegid rhyw reswm
noil gilydd, hyd tua'r fi. 1800, pan y gwerthwyd ef yn gyhoeddus.
H}sbysai y papyrleiii niai eiddo y diweddar Thos. Roberts, o Caer-
narfon, argraifydd, oedd y tir a werthid. Daeth i Caernarfon
rywbryd cyn y flwyddyn 1797. Dywedir mai efe ydoedd iin o'r

person ail a adeiladasant dai y Pendist yno, yn 1800. Sefydlodd ei

argraffwasg gyntaf—mao yn debyg i aros i'r tai newyddion ddyfod
yn barod—yn yr Heol Fawr, neu yn hytrach, yr heol sydd yn troiallan

* Gwelrhif 11, d.f. 1799.

+ Tyl)ir mai mah ydoedd i Wm. Roberts, o'r Plas Bach, ger Conwy ;
yn nhy

yr hwu y cafodd John Wesley ei groesawu unwaith.
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o lioiii. Yr oodd y pryd hyny yn y pon draw i'r }i«>ol liono, oruwrji-

y.stafell, i'r hoii yr osy^ynid ar hyd ^risiau oddi allan, ac yno y bu y
wa8«^ ^yutaf ynjif Ngha«»riiurl()n. (jiwa«g Lreu ydoodd (fol yr
arforid y pryd), liyny o j^yfansoddiad da, ac yn gweithio yn hwylus.

Yr oodd ar gaol liyd tua'r liwyddyn 1858, pan y darfu i fab y
diwoddar Potor Evans, wrtli wertluijpethau oi dad, oi thori i fyny yn
good tAii. Daothai i feddiaiit P. EvauH, trwy raai ofo a brynodd,

ym mJion amsor, y rhan fwyaf o bothau T. Roberto ; ac a'r wasg
hono y bu ofo yn argraffu am llynyddoedd lawor ar ol jnusofydlu

yng Nghaomarfon. Sofydlodd T. Koborts yn y Pondist inor fuan

11*:; yr adeiladwyd y tai, ac yno y bu fyw. Cyhoeddodd gryn lawer
() lyfrau mkn. Yr oodd yn ar<^rafiydd inodrus, gofalua, a chjrwir.

Ymddongys mai eglwyswr ydo(^dd o ran oi grofydd ; o loiaf byddai
yn cyroliu yn Hod gysson i Eglwys Llanboblig, ar forouau Sabbothau,
gan gludo gydag of Lyfr Gwoddi Gyffredin, o faiutioli bychan, yn
yr ioith Ffrancaog, yn yr liwn yr arforai ddilyn y gwasanaeth. Yr
oodd yn Gynireigydd da, ac yn Soisnigwr inodrus ; a pheth
anghyffrodin iawn yn yr oos hono y medrai Ffrancaog hefyd. Bu
farw Ebrill 30, yn y fl. 1811, yn 51 ood. Claddwyd of ym myn-
went Llanboblig, lie y mae maon cof ar oi fodd. Cadwj'd oi argraffdy

gan oi woddw am botli amsor ar oi ol. Yr ydys yn caol amryw
lyfrynau yn dwyn oi honw hi— * M. Roberts, Argraifydd, Caernar-
fon'—yn y blynyddau dyfodol. Yn y fl. 1810, 3'r oodd nai iddo

yn g^franog 4 hi ; a cheir yr argralfolh— ' Caornafcjn : Argraphwyd
gan Roberts a Williams,' -wrth Far\vnad y * meddyg esgym hynod
hwnw, Evan Thomas o Faes y Moddw}Ti Crych."* Bu Williams ei

hun wodi hyny am ryw ychydig yn cadw y gwaith, prj'd y daeth
Lewis Evan Jones i mown ; a dilynwyd yntau gan Peter Evans, yn
1816. Bu yr olaf farw yn 1859.*

6. ^ 'Sir John Froissart's Chronicles of England, France,

Spain, and the adjoining Countries, from the latter part of the reign

of Edward n. to the coronation of Henry iv. Newly translated

from the French editions, with variation and additions, from many
celebrated MSS. By Thomas Johnes, M.P.

Ilavod : Printed at his Private Press.'

Yr oodd y gwaith uchod yn ddog neu ddeuddeg o gyfrolau. Yr
oodd y lly-vvodraoth jti gofyn un llyfr ar ddog, i roddi yn y llyfrfa-

oedd cyhoeddus ; a chyfrifid y rhai hj-ny yn worth, neu yn golled i'r

cyhoeddwr, o l,100y>.,f yr h>ni a j'styrid yn dreth dium iawn ar

ychydig o lyfrau a gyhooddid fol anturiaeth bersonol, hob fod yn
caol eu cyhoeddi or mwyn masnach, fel ag yr oedd Johnes yn
gwneyd.

7. ^ 'Memoir of John, Lord de Joinville, Ghrand Seneschal of

Champagne, written by himself, containing a History of part of the
* Llythyr Mr. Hugh HumphreyB, CAcmArfon.

t [Ymddencys fod yiua eamsyniatl dybryd wodi tarddu o rywle. Pedftir

cyfrol 4plyg yat)edd y gwaith hwn.]

74



706 LLYFRYDDIAETH Y CYMRY. [1797

the Life o Louis ix. King of France, surnamed St. Louis, including

an Account of that King's Expedition to Egypt, in the year 1248.

Translated by Thomas Johnes, M.P.

Havod : Printed at his Private Press.*

Yr oedd y gwaith uchod yn ddwy gyfrol unplyg.

8. K *The Travels of Bertrandon delaBrocquere, Councillor

and first Esquire Carver to Philippe Le Bon, Duke of Burgundy, to

Palestine ; and his return from Jerusalem overland to France,

during the years 1432 and 1433. From a Manuscript in the Nation-

al Library of Paris. Translated by Thomas Johnes, Esq., M.P.

Havod : Printed at his Private Press.'

Thomas Johnes, Ysw., ydoedd yn deilliaw o hen deulu yn Llan-
fair Clydogau, ger Llanbedr, yn sir Aberteifi, ac a anwyd yno
(ereill a ddywedant yn Llwydlo) yn 1748. Cafodd ei ddysg yn
Eton a Ehydychain, lie y cyrhaeddodd ei A.C. Pan y daeth i

feddiant o'r Hafod (=Hafod Uchtryd), yn sir Aberteifi, efe a'i

cafodd yn dir gwyllt a difirwyth ; ond efe a ymroddodd i'w ddiwyll-

io, ac a'i gwnaeth yn baradwys yng nghanol diffaethwch gwag
erchyll. Adeiladodd bias gwych, a chynnullodd lyfrfa o werth
mawr, yr hyn oil a ddifawyd gan dan ar y 13ydd o Fawrth, 1807

;

ac yr oedd y golled yn cael ei chyfrif yn 70,000j9. Er hyny, efe a'i

hail adeiladodd. Yr oedd Mr. Johnes yn lienor, ac yr oedd ganddo
argraffwasg yn ei dy yno. Yn 1774, efe a etholwyd yn aelod

seneddol dros fwrdeisdrefi sir Aberteifi ; ac yn 1780 dros sir Faes-
yfed; ac yn 1796 a 1802, dros sir Aberteifi.* Bu farw Ebrill 23,

1816, yn 68 oed.f

9. * Cyfaill y Cymry, sef Englynion, Cywyddau, a Chaniadau

Newyddion ; ar amryw Destynau, a Mesyrau, y rhan gyntaf. Gan
lolo ap lorwerth Gwilym, o Ben y Lan, gerllaw'r Bontfaen, ym
Morganwg.

Argraphwyd dros yr Awdwr. 1797.'

[Wrth • lolo ap lorwerth Gwilym ' y golygir Edward Williams, neu lolo

Fardd Glas, yr hwn a fu farw ychydig fljmyddoedd yn ol. Os cywir yr amser-
iad yma, rhaid fod hwn yn adargraflSad ; canys ymddangosodd y gwaith y tro

cyntaf yn 1791. Gweler rhif 38, dan y flwyddyn h6no. Gwelais hwnw, ond
ni welaia hwn. ]

10. * Llythyr y Gymmanfa, at yr Eglwysi, yn y Flwyddyn 1797.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Evans.'

11. * Cyfaill i'r Cystuddiedig ; neu Gyfarwyddyd i deuluoedd a

phersonau mown cystudd : ynghyd a Chynghorion a Chyfarwydd-
• Hughes's History of the Parliamentary Representation of the County of

• Cardigan.

t Maunder's Biographical Treasury ; WiUiams's Eminent Welshmen.
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iudau i ddynion mown, a^; ar ol y oystuddiau, nou ryw brofodig-

uothau eraill. llofyd caagliadau o Kiriau a Plirofiadau diweddaf

amryw o'r Morthyron, Gweinido^on, a'r Seintiau mwj'af onwog.

Gan y Par(;h. John Willinon. A gyfieitliwyd i'r GjTnraeg gan y
Parch. W. Thomas, Gwoinidog jt Efungyl, yn y Bala.

Trofecca : Argraphwyd, yn y flwyddyn M,DOO,xcvn. (Pris SwUt.)'

12. ' Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, a gyfarfuant

yng Nghastell-nowydd, jti sir Forganwg, Mehefin y 13 a'r 14, 1797,

at Egl\i'y8i jrr Ymneilldu'wyr Protefitanaidd yng Nghymru, a elwip

yn gyflredin Indopendiaid.

Abertawe : Argraphwyd gan Vobs a Morris, yn Ileol-y-Castell.

1797.'

13. 'Gorfoledd ym Mhebyll Seion, neu Hymnau Efengylaidd,

wodi eu cymeryd allan o'r Ysgrythyr Sanctaidd. At ba rai y
chwanegwyd n3nninau eraill Dafydd Williams. Wedi eu

hamcanu i'r dybon o ddiddanu'r gwan feddwl ar ei daith tn a'r

Jerusalem Newydd, gwir Noddfa'r gwaredigion.

Caerfyrddin, Argraffw^^d gan I. Daniel. 1797.'*

14. * Marwnad nou Goffadwriaeth y Parch. D. Powell, Gweinidog

yn y Nottage a'r Wig, yn sir Forganwg, gan y Parch. J. Rich-
ards.

Caerfyrddin, J. Evans, 1797.'

Y eglwysi uchod ooddynt gjnanulleidfaoedd o Pedyddwyr a gof-

leidiasent Ariaeth, nc yn awr a goleddant Sosiniaeth ; er eu bod yn
galw eu hunain yn Fedyddwyr Arminaidd.

JoirN Richards ydoedd o Flaen Gwyddon, ger Castell Newj'dd
yn Emlyn, ac yn perthynu i gynnuUeidfa y BodyddwjT yno. Efo a
ymnoillduodd oddi wrthynt, gan ymffurlio, gydag ereill, yn gangen
o Fedyddwj'r Arminaidd ; ond ail ymunodd a'r NeiUduolion flwydd-
yn cyn marw, yr hyn a gymmerodd lo yn 1808.f

15. 'Journal of a Tour through North Wales and Shropshire;

with Observations in Mineralogy, and other Branches of Natural

History. By Arthur Aikin.'

London, 1797, 8vo.

[An-mrR AiKiK ydoedd fab hynaf John Aikin, D.M., yr hwn yntftu oedd
fal) i'r Parch. John Aikin, D.D. CyhoeddmM Arthur Aikin amrjrw weithiaa
yn dal eyssylltiad yn l>enaf ii irwyddoriaoth ; a Im aturyw flj-nyddau yn ysgrif-
euu i Gymdeithas y Celfydtlydau. Bu farw jii Llim<lain yn livVi.]

• Gwel rhif 10, d.f. 1782.

t Hane* y Bedyddwjp; gan Thomas a Jones.
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16. * Letters, describing a Tour tlirougli a Part of South Wales.

By a Pedestrian Traveller. With Views, Described and Etched

by the Author.

London, Printed by T. Baylis, Greville Street. 1797.*

17. * Golygiadau ar Achosion ac Effeithiau'r Cyfaewidiad yn

Ffrainc. Weigh others woe's and learn to bear thy own. Ovid.

Pwysa gystuddiau eraill,

Ai maith ofidiau blin,

A dysga ddwyn yn ddiddig,

Y rhan su i ti dy hun.

Machynlleth, Argraphwyd gan E. Pritchard. Lie gellir cael

Argraphu pob math o Lyfrau Cymraeg a Saesonag yn y modd
hardda ac am bris isaf.'

Ehagymadrodd gan * John Owen, Machynlleth Mai 30, 1797.'

18. *Marwnad y Parchedig Mr. D. Kowlands, Yr hwn a ymad-

awodd 4'r Byd Hydref 16. 1790, yn 77 Mlwydd o'i Oed, ac a

gladdwyd yn Llangeitho. Gan Philip Dafydd.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan I. Evans, yn Heol-y-Prior. 1797.*

19. * Casgliad o Salmau a Hymnau. Gan Josiah Rees.

Caerfyrddin ; Argraffwy4 gan loan Boss. 1797.' [12plyg.]

Yr oedd hwn yn ail argraffiad.* Yr oedd i'r argraffiad hwn ail

ragddalen, fel hyn :

—

* Casgliad o Salmau Can, allan o Waith Isaac Watts, ac Amryw
Eraill : wedi eu haddasu at Addoliad Cymdeithasol. Gan Josiah
Eees.

Carmarthen : Printed by John Eoss. 1797.*

20. * A Descriptive Account of the Devil's Bridge, Hafod, Strata

Florida Abbey, and other Scenery in that District of Cardiganshire.

In an Excursion from Aberystwith; Comprehending the objects

adjoining the Eiver. The Second Edition.

Hereford, Printed by D. Walker. 1797.'

21. ^ 'Egwyddorion o'r Grefydd Gristionogol.—Catecism bjraf

y Gymmanfa.

Caerfyrddin. 'f

22. * Siampl o Eglur Gateceisio. Mown ffordd o Eglurhad ar

Gatecism ; Yn Holiadau ac yn attobion. Er cyfarwyddo'r leuaingc

* Gwol rhif 7, d.f. 1796.

t Yn ol YsgHfUt, B. Davies.
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a'r AnwyboduB ao eraill yn y Wybodaeth o Egp^ddorion, Sylfeini,

ao hofyd Dyleds^yddau y Grofydd GriBtianogol, mown modd tra

chynnwyafawr ; Ynghyd a lihagymadrodd, yn Eglurhau yn fyr,

Gwirionedd y Grofydd Gristianogol, ac hofyd Afroeynioldob y
gwrthwynob i liyn, mogis Athoistiaoth, Doistiaoth, &c. Yn Saes-

onaog, gan y gwas enwog hwnw o oiddo Crist, Mr. John Willison,

diwoddar Gwoinidog yr Efongil yn Dundee, yn Scotland. Wedi ei

droi i'r Cymraog, gan D. Davios.

Caorfyrddin, Argraifwyd gan loan Evans, yn Hool-y-Prior.

1797.'

Y mao hwn yn lyfr o 330 o dudalenau 12plyg. Y cyfieithydd,

David Davies, ydoedd fab i'r Parch. Owen Davies, gwoinidog yr
Annibynwyr yn Nhrelech, yn sir Gaerfyrddin. Yr oedd y mab
hvni hofyd yn brogethwr gyda'r un bobl ; ond nid ordoiniwj'd of, ac

ni bu orioed yn gofalu am j?ynnulloidfa, eithr jn cytienwi lie

gweinidogion wrth achlysur. Yr oedd yn ddjm dysgedig a clioeth-

edig, ac yn cadw ysgol yn y gymmydogaeth. Bu farw ym Modi,

1825, yn 61 oed.

23 ^ *Annerch i'r Cymry ar diriad y Ffrancod. Gan Nath.
Jenkins.'*

Natiiantel Jenkins ydoedd fab i Jenkin Thomas, o'r Cwm Du,
ger Castell Nowydd yn Emlyn.f Yr oodd yn awdwr^ilawor o gan-

iadau difyrus.

24. % * Gwaodd yng Nghymru yn orbyn cyngor Ahitophel. Gun
T. Jenkins, Llanboidy.

Caorfyrddin. 't

25. % * Narrative of the French Invasion near Fisguard. By J.

Baker.

Worcester.*^

26. * Gorfoledd ym Mhebyll Soion, &c. Trydydd Argnfflad.

Caorfyrddin. '§

27. *Y Bibl Sanctaidd, Sof yr Hen Destamont a'r Nowydd.
Gyda Sylwadau Peter Williams. Y Pedwerydd Argrapliiad.

• Yn ol Ytgrif Mr. B. Davies. [Y nue y gftn hon yn adargraffttdiff ym
•MlodauDj-fcxl/t. 281.]

t Gwel rhif 3, d.f. 1736.

X Yn ol r«^/Mr. B. Davies.

§ Yn ol YsgrtfUr. B. Davies. Gwel rhif 10, d.f. 1782; rhif 13, d.f. 179S.
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Caerfyrddin.'*

28. * The Welch Indians ; or, A Collection of Papers, Eespecting

a People whose Ancestors emigrated from Wales, in the Year 1170,

with Prince Madoc (Three hundred years before the first Voyage
of Columbus). And who are said now to inhabit a beautiful

country on the West Side of the Mississippi. Dedicated to the

Missionary Society by George Burder.

London: Printed for T. Chapman, No. 151. Fleet Street. Price
One ShiUing.'

Yn niwedd y cyflwyniad, yr hwn sydd yn llenwi dau dudalen, y
mae y canlynol :—'Coventry, March 10. 1797.' Y mae y llyfryn
yn 35 tudalen 8plyg.f

[Y Parch. George Burder, gweinidog ymneillduol cyfrifol yn ei ddydd, a
anwyd yn LIundain ar y 5med o Fehefin, 1752, C,H., ac a fu farw yno Mawrth
29, 1832. Cyhoeddodd amryw lyfrau ; bu yn olygydd yr ' Evangelical Maga-
ZLQC ;' ac yn ysgrifenydd i Gyxndeithas Genadol LIundain.]

29. * A very curious Private Paper relative to WiU and Property

of Mary BuMey, late of Dronwy, in the Parish of Llanfachreth,

Isle of Anglesea, (1730-94) the property disputed by Jos. WiUiams
and Herbert Jones, of Llynon. 1797.'

Daeth y papyrau hyn ger bron Uchel Lys y Dirprwywyr, ac y
maent yn wir gopiau o'r hyn a ddefnyddiwyd er cadarnhau y
ddedfryd arnynt. Argraffwyd hwy yn gyfrinachol.J

30. * Hen Gan, na bu Argraphedig erioed o'r blaen : Yr hon a

gafwyd o Enau Hen Wraig, a ddysgodd hi gan ei Mham a fuasai

gynt yn Gwasanaethu gyd a'r hen Ficcer Llanymddyfri : Ar Gread-

igaeth y Gyd, yng nghyd a Naturiaeth Creadigaeth Dyn.

Caerfyrddin: Argraphwyd gan I. Evans, yn Heol-y-prior. 1797.*

31. ^ ' Tair o Gerddi. Y cyntaf Clod i'r Cymry gwyr Sir Benfra

am gymeryd y Eheibus Elynion Cythreulig ysglyfyddwyr mileinig

sef Ffrancod pan diriasant yn Abergwaen. Yn ail diolch i Dduw
am y rhydd-did a gafodd Lloegr i ymladd a'r Spaniards a'u gorth-

rechu a chymeryd eu Llongau ar y mor, gan y Llywydd Arglwydd
Jervis. Yn drydydd Hymn.

Machynlleth, Argraphwyd E. P.*

* Yn ol Ysgrif Mr. B. Davies ; gwel rhif 1, d.f. 1770; rhif 5, d.f. 1781 ;

rhif 3, d.f. 1788 ; a hwn yma.

+ Llythyr y Parch. T. James (Llallawg),

t Hotten's Catalogue,
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32. ^ * Copi o Lythyr jt hwn a gaf\ryJ dun garreg, ym mha un

y mao amrhyw Gynghoriou, da a buddiol ; Eithr yn fwya cnwodigol

ynghylch cadw y Sabbath.

Machynlloth, Argraphwyd gan E. Pritcliard.'

33. ^ ' Collections of Welsh Tours, or a Display of the Beauties

of Wales, Popular Tours, &c. 1797.'

34. % * Gleanings through Wales, Holland, and Westphalia. By
Mr. Pratt. In Two Volumes. 1797.*

Y mao y rhai hyn yn gyfrolau difyrus, yn rhoi lluaws o hanesion y
Tylwyth Tog, Hobin Goodfellow, Ganwyllau Gyrlf, y Toulu, &c.

35. ^ * Yr Arfaeth Fawr Dragwyddol. Gan John Wesley.

Caerfyrddin, Argraffwyd. 1797.-

36. ['Picturesque Views^'oftho Eiver Wye from its Source at

Plinlimon Hill to its Junction with the Severn below Cliepstow,

with Observations on the Public Buildings and other Works of

Arts in its vicinity.* By Samuel Ireland.'

London, 1797, folio.]

1798.

1. ' Llythyr at Mr. T. Jones, o'rWyddgrug
;
yn cynnwys Hanes

fer o Fordaith Iwyddiannus y Llong Duff, yr hon a anfonwyd i dros-

glwyddo dog ar hugain o Conhadau fMissionariesJ i bregethu'r

Efongj'l i drigolion paganaidd Ynysoedd y Mor Deheuol ; Y'nghyd

ag ychydig Annogaethau i gynnorthwyo'r gorchwyl pwysfawr a

chanmoladwy. Can y Parch. T. Charles, A.B.

CaerUeon : Argraphwyd gan W. C. Jones, y'monwent St. Pedr.
1798.'

Ymddengys mai Sais oedd yr argraffydd uchod. Dechreuasai
ddwyn ei golfyddyd ym mlaen yn Nhrofl'ynnon, fel cydymaith i T.

Games ;*ond torwyd y gyfranogaeth : arosodd Carnes yn Nhroffynnon,
ac ymsofydlodd Jones yng Nghaerlleon, a chymmerodd C}Tnro
doallus gydag ef yn ddarUenydd a golygydd, sof y Parch. John
Humphreys, o Caervrys, yr hwn oedd yn perthynu i'r Cyfundeb
Methodistaidd Calfinaidd, a'r hwn a symmudasai y llwyddyn hon i

Caorlloon i'r dybon hyny ; a dyna y rheswm pa ham yr ydys yn cael

fod llyfrau Mothodistaidd y blynyddau hyn, wedi eu hargraffu yng
Nghaorlloon, a chan W. C. Jones.

2. * Diwygiad neu Ddinystr : wedi ei dynnu allan o Lyfr Saes-

naeg a elwir Reform or Kuin ; a'i gymhwyso at Ddealldwriaeth

GwelrhifS, d.f. 1797.
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y Cymry
;
ym mha un y geill pob dyn ddysgu fel y mae pethau yn

sefyll yn bresennol ; a pha fath ar ddiwygiad ydyw, pa un yn unig
a ddichon achub y Deyrnas.

Croesoswallt : Argraphwyd gan W. Edwards. 1798/ [8plyg
bychan : 32 tudalen.]

[Y cyfieithydd ydoedd Gwallter Mechain : ond nid yw ei enw wrth y gwaith.]

3. * Geiriadur Seisonaeg a Ohymraeg. By Wm. Eichards,
M.A.

Carmarthen, Printed by J. Daniel. 1798.'

[Yr argraffiad cyntaf o Eiriadur y Dr. William Richards, o Lynn, Norffolc,

ydyw y gwaith dan sylw. Cymharer rhif 26 isod.]

4. * Y Seren Foreu ; neu Ganwyll y Cymry : eef, Gwaith y Parch-

edig Mr. EeesPrichard, M.A. gynt Ficer Llanymddyfri.

Caerfyrddin, Argraphwyd, ac ar werth gan I. Evans, yn Heol-y-
Prior. 1798. [Pris 2s. 6ch. i'r Ehagdalwyr, a 3s. 6ch. i eraill.]

'

Yr oedd hwn yn unfed argraffiad ar bymtheg, er na restrwyd eto

ond deuddeg, heb law y pigion, y rhai a argraffwyd ddwywaith,
a'r argraffiad Seisonaeg.*

5. 'YDydd yn Gwawrio, neu Hanes Dechreuad, Cynnydd, a

Lledaeniad y Gyfeillach Eawr, yn Llundain, a ffurfiwyd yn y
riwyddyn 1795. Wedi ei chasglu gan M. Jones, Trelech.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan I. Evans, yn Heol-y-Prior, 1798.

[Pris Pedair ceiniog.]

'

6. ' Cwyn yn erbyn Gorthrymder, yn ngyd a Sylwiadau ar hawl

Esgobion, a'u Gweinidogion i Ddegymau, &c. Wedi ei ysgrifenu er

mwyn Gwerinos Cymru gan Thomas Eoberts, o Lwynrhudol.

Llundain : Argraphwyd, ac ar werth gan J. Jones, Chapel Street,

Soho.' 50 tudalen 12plyg.t

Cyfansoddodd yr un awdwr hefyd y * Welsh Interpreter ; ac yr

oedd yn aelod o Gymdeithas y Cymreigyddion. Amserir y rhagym-
adrodd, 'Llundain, yr 30en, o'r 4edd Mis 1798.'

John Jones, yr argrafl'ydd, ydoedd frodor o Glocaenog, ger

Ehuthyn, yn sir Ddinbych.

7. * Cnewyllyn mown Gwisg ; sof Cne-^T^llyn Gwirioncdd—Mewn
gwisg o Gynghanedd, neu gasgliad o Garolau a Clierddi, a rliai

Cwelrhif 1, d.f. 1646; rhif 2, d.f. 1670; rhif 6, d.f. 1672; rhif 1, d.f.

1681 ; rhif 4, d.f. 1721 ; rhif 3, d.f. 1725; rhif 14, d.f. 1740; rhif 10, d.f. 1766 ;

rhif 16, d.f. 1770 ; rhif 14, d.f. 1771 ; a hwn yma. Cyhoeddwyd hefyd argraff-

iad tlwB gan I. Daniel, Oaerfyi-ddin, yn 1807-8.

1 1 Nid oes wrtho un amseriad ; ond yniddengj's wrth ddiwcdd ar y Rhag-

ymadrodd, rnai yn y fiwyddyn hou y daeth allan.]
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Cyujdciau ac Englynion, ar amryw destynau: Pa rai im buoiit ar-

graphodijj o'r blaou. Gaii Kobert Davies, o Nautglyu.

Trefiynnon : Arg^aphwyJ gau E. Games ; dro6 yr Awdwr.
[GworUi SwUt.]

'

RoHEUT DaVIES a anwyd yn y 11. 17Gi). Yn 1800 efe a 83anmud-
odd i Lundaiu, llo y daeth yn aduabyddus a cliofnogwyr Cymreig-
yddiaoth, trwy ymuno A Chyindoitlias y Gwynoddigion, a llanwai

"woithiau y Bwyddau <> tardd ac- ysgrifonydd i'r Gymduithas liono.

Dychwolodd yu ol i Nantj^lyn, gor Diiibych, oi ardal euedigol, ym
mhen pedair blyuodd. Ennillodd amryw wobrau mewn barddon-
iaoth a fyddai yn dostynau cynnypiedig gan Eisteddfodau, liyd

ennill cadair farddonol Puwys, yu Eisteddfod Gwrecsam, yn 1 820,

am oi Farwnad i George in. Cylioeddwyd ei holl waith barddonol
3m 1827, o dan yr enw * Diliau Barddas.' Y mae yn adnabyddus
yn well wrth ei waitli graniadegol, yr hwn a argraflwyd gyntaf yn
1808, ac a aeth trwy luaws o arp-affiadau ar ol hyny. Bu farw
Rliajj^fyr 1, 1835, a cliladdwyd ef yng Nantglyn, lie y buasai yn
gloehydd y plwyf dros lawer o fi^niyddoedd, yn 66 oed.*

8. * Cwyn y Cystuddiedig, a Griddfanau y Carcharorion Dieuog :

neu, Ychydig o Hanes Uioddofiadau diwoddar Thomas John a

Samuel Griffiths, y rhai gwedi goddof gorthrymder tost, a chaeth-

iwed caled, dros chwech neu saith o fisoedd, yn ddiachos, a gawsant

eu rhyddhau, o'r diwedd, yn yr uchel eisteddfod, neu y sessiwn

mawr diweddaf, yn Ilwlilordd; er dirfawrsiomedigaethi'w golynion

gwaodlyd a dideimlad.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan loan Evans, yn Heol-y-Prior.
[Pria Chwo' cheiniog.]'

Dywedir mai jt awdwr ydoedd y Dr. W. Richards, o Lynn.
Cyhuddid hwynt o doyrnfradwriaeth, sef rhoddi cyfarwyddiadau i'r

Ffraiicod a ddaethent i Abergwaen. Bedyddiwr ydoedd T. Jolin, a
Houaduriaethwr neu Annib}'nwr ydoedd S. Grifnths. Y mae y
llyfr wedi ei ysgrifenu yn nodedig o ddyddorol, a chydag ysbryd
gwrol. Cyhooddwyd yr unrhyw yn Seisonaeg dan yr enw :

—

9. * The Triumph of Innocency ; or, a brief Narrative of the

late Thomas John and Samuel Griffiths,' &c.

10. *Diwygiad neu Ddistryw. Cymmerwch eich dowi8;yn yr

hwn yr ystyrir ymddygiad y Brenin, y Senedd, y Swyddogion, y
GwrthwynebwjT, y Pendofigion a'r Boneddigion, yr Esgobion, a'r

OtI'oiriad, a'r diwj'giad hwnnw a ddanghosir, yr hwn yn unig a all

achub y wlad. Qtm John Bowdler, Yswain. A gyfieithwj'd i'r

Gymraog, gan y Parchcdig W. Evans, Towy Castle.

• y^'i\\iMU6 6 JJicliotiary of EtniMtU H'eUhmen,
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Caerfjrddin, Argrailwyd gan Johu Evans, yn Heol-y-Prior.
1798.'*

William Evans ydoedd o Towy Castle, ym mhlwyf Llandefaelog,
ger Caerfyrddin, a gweinidog y plwyf hwnw. B\i farw lonawr 20,
1833, yn 75 oed.f

11. 'Llyfr Gweddi Gyffredin, &c.

Argraphwyd yng Ngwrecsam, ac ar werth yno gan E. Taylor.
1798.'

12. ^ ' Crist yn lachawdwr Cyflawn. Gan John Bunyan, at

yr hyn y chwanegwyd nodau gan Mr. William Mason. Wedi ei

Gymreigio gan John Thomas.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan John Daniel.'

13. ^ Gorfoledd ym Mhebyll Seion: neu Hymnau Efangvlaidd

wedi eu cymeryd allan o'r Ysgrythyrau Sanctaidd. Gan Dafydd
William. Y pedwerydd argraphiad.J

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. 1798.'

14. * Hymnau Newyddion. Gan William Lewis, Llangloffan.§

A gyhoeddwyd gan EvanEees.

Caerfyrddin : Argraffwyd gan J. Evans, 1798.'

15. * Sylwadau ar y Dirywiaeth mewn pregethu a chanu, yng

Nghymru. Allan o waith y gweinidogion Parchedig a ganlyn, sef

W. Williams, M. Ehus, ac N. Gwilym.

Abertawe; Argraphwyd gan Yoss a Morris. 1798. [Pris

ceiniog.]

'

Yr oedd hwn yn ail argraflB.ad, gyda rhai cyfnewidiadau. H

16. 'Llythyr oddiwrth Gymmanfa Dde-ddwyreiniol yBedyddwjrr

yng Nghymru: 1798.

Trefecca : Argraphwyd yn y flwyddyn. M,DCC,xcvin.'

17. 'Amryw Hymnau Dymunol a Phrofiadol, o waith Harri
Sion, gerllaw Pont-y-pwl, yn sir Fynwy. At ba rai y chwanegwyd

Pigion o Hymnau, o waith yr awdwyr hynottaf yn yr oes bresennol.

* Yraddengys fod dau argraffiad o'r llyfr hwn wedi ei gylioedcli yn yr un
flwyddyn, hwn yng Nghaerfyrddin, a'r Hall yng Nghroesoswallt, iin i'r Deheu-
dir, a'r Hall i'r Gogledd

;
gwel rhif 2. [Yr oeddynt yn ddau gyfieithiad gwa-

hanol : hwn gan y Parch. W. Evans, a hwnw gan y Parch. Walter Davies.J

t Ei Feddfaen.

t Gwel rhif 10, d.i 1782 ; rhif 13, d.f. 1795 ; rhif 26, d.f. 1797; a hwn yma.

§ [Gwelerrhif 17, d.f. 1786.]

II
Gwel rhif 21, d.f. 1794.



1798] LLYFRYDDIAETH Y CYMHY. 715

Caorfyrddin : Argraphwyd, oc ar worth gan loan Daniel. 1798.**

18. Coffudwriaoth y Cyfia\m : nou Farwnod, er Cof am farwol-

aeth y Duwiol a'r Parch. Mr. Kichard Tibbott, yr hwn a fu yix

weinidog liir flynyddau i Ej^lwysyr Ymnoillduwyr yn Llanbrynmair,

yn Sir Drofaldwyn ; ac a liunodd yn jt Arghvydd ar ddydd Sabboth,

y 18 o Fis Mawrth, yu y thvyddyn 1798, o fewu ychydig wytlmosau

i bedwar ugaiu ued. Gan Jonathan Powell.

Trefecca : Argraphwyd yn y Flwyddyn. m,dcc,xlviii.'

JoNATiiAX Powell a anwyd yn Nofynog, sir Fryclioiniog. Bu yn
weinidog yr Ymneillduwyr yng Ngodro Klios, Morganwg, ac wedi
hyny Rymmudodd i Raiadr Gwy, sir Faesyfed, yn 1790. blegid

egwyddorion Sabolaidd rhai yn y gynnulleidfa, efe a ymadawodd
yin nilien saith mlynedd, ac ymsefydlodd yn sir Fon. Bu flynydd-

au yn weinidog yr Annibynwyr yn y Capel Mawr a Rhos y Meircli, jti

eir Fon. Bu farw Gorphonaf 6, 1823, yn 59 oed,t a chladdwyd of

wrth gapel Rhos y Mcirch, lie y mae cofadail am dano.

19. * A Collection of Welsh Tours, or a Display of the Beauties

of Wales, Selected principally from Celebrated Histories and popu-

lar Tours, with occasional remarks. To which is added a Tour of

the River Wye. Third Edition corrected. Embellished with

Seven Engravings and two Characteristic Ruins.

London, Printed for G. Seal, No. 192 Strand, and Sold by M.
Pool & Son, Chester. 1798. Price 6s. BouLd.'

20 * Two Successive Tours throughout the whole of Wales, and

several of the adjacent Counties, so as to form a Compreliensive

view of the Picturesque Beauty, the peculiar manners and the fine

Remains of antiquity in that interesting part of the British Island.

By Ilarry Skrine, Esq. of Warley in Somersetshire, author of

three successive Tours in the North of England and Scotland in

1795.

London, Printed for Elmley & Bremner in the Strand. 1798.
'J

21. ' Pregeth ar yr Adgjfodiad Cyffredinol ; oddiwrth loan v.

28, 29. Yn Saesonaeg gan y Parchedig Samuel Davies, A.M.
yn Prince-town Jersey Newydd, America. Wedi ei throi i'r

Cymraeg gan y Parchedig M. Jones.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan loan Daniel. '§

• Gwelrhif 28, d.f. 1773.

t y netniiad, 1862, t. 1()0.

t Daeth ail argraffijwl allan yn 1813, g>'(la pharthleni a chwan^^iadaa.

§ Cyht>eddwytl y bregeth ragorol hon ya yr Eurgraicn }yeslq/aidd^ Am Awst.
Medi, a Hydref, 1812.
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22. H * Y Oatecism Byrraf. Y Pedwerydd Argraffiad.

Caerfyrddin.'*

23. ^ * Y Canlynol tra buddiol o godidog-gyngor i ystyriaeth pol>

Cymro

Caerfyrddin.'*

24. If
* A Vocabulary of the Lord's Prayer, the Creed, &c.

Carmarthen.'*

25. ^ * Marwnad Owen Jones o Dewdraeth, Sir Benfro.'f

26. ^ ' A Welsh and English Dictionary, in which the English

"Words, and sometimes the English Idioms and Phraseolog}^, ar©

accompanied by those which Synonymise or Correspond with them
in the Welsh Language. By W. Eichards.

Carmarthen, 1798.'

[Amlwg ydyw, wrth eiriad enw y Uyfr hwn, mai Geirlyfr Seisoneg a Chym-
raeg ydyw, ac nid Cymraeg a Seisonaeg. Ni chyhoeddodd y Dr. W. Richards-

ond un Geiriadur ; ac yn hwnw y mae y Seisoneg o flaen y Gymraeg. Yr un.

yn ddilys yw hwn yma k rhif 3, dan y flwyddyn hon. Nid oes un am-
mheuaeth o barthed y flwyddyn y cyhoeddwyd y gwaith.]

27. * A Walk through Wales in August 1797. By the Eev.

Hichard Warner of Bath. Second Edition.

Bath : Printed by E. Cruthwell. 1798.'

28. * Golwg ar Aberth Crist. Gan Thomas Jenkins, o Lan-

boidy.

Caerfyrddin, argraphwyd gan loan Evans, 1798.'

29. * British Tourist. Vol. 5. Containing Tours through North

and South Wales. 1798.'

30. ^ * Cambro-Britons, an Historical Play performed at the

Theatre Eoyal, Haymarket. 1798.'

31. * A Gentleman's Tour through Monmouthshire and Wales,

in the Months of June and July. The Second Edition.

London : Printed, by Assignment of T. Evans of Pater-noster

row, for J. Nunn, Great Queen-Street, Lincoln's inn-fields. 1798.

32. 1[
* The Interesting privately printed Cases of Thos. Adair

and the Eev. J. Maitland in a Dispute concerning the Estate at

Tregare, Brecknockshire.'

* Llythyr Mr. B. Davies.

t Yr oedd gwaelod y ddalen wedi tori o'r un a wolais.
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Y mae yn ddwy ran unplyg, ac argraffwyd hwynt mewn dadl g}f-

reithiolyn 1798.

33. * Mjrfyrdod ar Einioes ac Angau a ysgrifenwyd mewn Myn-

went yn y Wlad, ym mrig yr hwyr. Wedi ei droi o Saesonaeg T.

Gray.

Caorfyrddin, ArgrnfTuv.] cran J. Evans, yn Jlool-y-Prior. 1789.

[Pria ceiniog].'

[Cyfioithiad y Parch. DaiydJ Dafia, o Gastell Hywel, o Gray's EU>jy.]

34. * Coffadwriaoth o Fanvolaetli Mr. Morgan Davios a'i wraig,

gynt o Ghjfjitolyrch, gerllaw Llanymddjfri
; y rhai a fuont foirw

ino\\Ti Oodran tog, o fown i Ddog o Ddyddiau y naill i'r Hall, yn Mis

Mawrth, 1798, ac a gladdwyd yn Mhentro'-ty-gwyn. Gan E.

Harries.

*

Caorfyrddin; Argraffwyd gan loan Evans yn Ilool-y-Priop.

1798.'

[EvjLK Harries, awJwr y farwnad hon, ydoedd weinidog perthynol i'r An-
nibynwjT yng nghymmydogaeth Llanymddyfri. Priododd ft merch i'r Parch.

Dafydd I)a\nes, gweinitlog yr Annibynwyr yn Al)ertaM'y, awdwr Sylwa<lau ar y
BeibL TorcHld allau wedi hyny yn ddyn pcnrydd, ac ymrestrodd megys milwr
cyffredin ; a hyd y mao yn hysbya i mi, yn y fydtlin y terfyaiodd ei oes.*

CfyhoeddMryd yn gynnar yn y ganrif bresennol Gftn o'i gyfansiKldiad, yr hon a
anfonodd at ei da<l yng nghyfraith, ac yn yr hon y mae yn galaru o hen^^dd
ei gwymp, ac jti proffesu edifeiru'ch am ei gamweithredoedd. I)ywedir ei fed

" a pnoblotyn wr douiol a phoblogaidd pan yr oedd yn y weinidogaeth, Morgan Daviea
a'i wraig, tfw^thddrychau y farwnad a gofuodir yma, oeddjTit amgeleddwyr
boreuol y Parch. Morgan Jones, Trelech,]

35. ^ 'A Description of the Beauties and Pecularities of Gresford

Vale, and other Poems. By M. Holford. 1798.'

Tybir mai ffugonw yw yr uchod, ac mai cyfansoddiad dwy awdures,
Mrs. Parry, a Mrs. Ellen Warrington, ydyw.

86. [* Clarke's Emily lanthe, or The Flower of Caernarvon. 2 vols.

12mo.]

37. [< Liu o Ganiadau, neu Gasgliad o Garolau a Cherddi Dowis-

edig, er Diddanwch i'r Cymry, o Waitli amryw Brydyd<lion, at yr

hyn y chwanogwyd Amryw Benhillion o Hyranau. Gasgliad W.
Jones, Bettws-Gworlil-GOch.

Croesoswallt : Argraphwyd gan W. Edwards. 1798. [Pria

SwUt mewn Papur Glas.' 12plyg: 144 tudalen.]

* [HjTiy, fel yr ymddongj's, vdocdd ei ddysgwyliad ef ei hun, pan yn ya-
grifenu y gikn a grybwyllir uchod.

' Ar ry^' itxudlydfaen, tybygaf,
Y gadawa'i'r ty o glai

;

Yna he<l fy enaid adref
At yr ailanedig rai. 'J
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Ym mhlith awduron y caniadau, heb law y casglydd, William Jones, ceir
•eiiwau ' William Cadwaladr ;' ' Y Parchedig Mr. Edward Samuel ;' ' Ellis
Cadwaladr ;' ' llowland Davies ;'* * Ellis Roberts ' (y Pastynfardd) ; ' Rowland
Huglies ;'t ' Mr. William Wynne ;' ' Matthew Owen ;' * Hugh Morris ;'

* Jonathan Hughes ;
' Thomas Edwards ' (o'r Nant) ;

' John Rees ;' ' Dafydd
Manuel ;' ' John Williams, Cynwyd ;' ac * L. P. ' Nifer yr * Hymnau ' ar y
•diwedd yw un ar bymtheg.]

1799.

1. * Agoriad ar y Prophwydoliaethau hynod a gynhwysir yn yr

Unfed Bennod ar Ddeg o lyfr y Datguddiad. Wedi ei dynu allan

o waith Dr. Gill,i a'i Gymreigio gan Daniel Jones.

Abertawe : Argraffwyd gan Voss a Morris. 1799. (Pris Chwe'
Oheiniog.')

2. ' Trysorfa Ysprydol, yn cynnwys, Amrywiaeth o bethau ar

amcan Crefyddol, yn athrawiaethol, yn annogaethol, yn hanesiol,

&c. Y'nghyd ag ychydig Farddoniaetb. Gan T. C. a T. J.

Caerlleon : Argraffwyd gan W. 0. Jones, y'mynwent St. Pedr.

Pris Cbwe cbeiniog. Ac a fwriedir iV gyhoeddi bob tri mis rbag-
Haw.'

T golygwyr oeddynt y Parcli. T. Chxxles, Bala, a'r Parch.. T.

Jones, Dinbych. Cliwech rhifyn cbwarterol a gyhoeddwyd, yn
gwneyd cyfrol o 376 tudalen 8plyg. Yr oedd y Parcli. Thomas Jones,

person Creaton, yn sir Northampton, a'r Parch. Edward Morgan,
wedi hyny ficar Syston, sir Lester, yn ysgrifenu iddo hefyd.

3. 'TheEoyal Tribes of Wales. By Philip Yorke, Esq. of

Erthig.

Wrexham, Printed by John Painter. 1799.' 4to.

Y mae yn cynnwys darluniad o Humphrey, Dug Buckingham
;

Arglwydd EUesmere ; Jeffrey, aYaughan ; Sir Orlando Bridgeman ;

Thomas Hanmer ; Thomas Myddleton ; J. Trevor ; W. Williams ; J.

Wynne ; Catherine o'r Berain ; a Humphrey Lhwyd.

[Ail argraffiad o'r 'Tracts of Powys ' (rhif 1, d.f. 1795) ydyw y gwaith hwn,
•ond ei fod wedi cyfnewid ei enw.]

4. 'Hanes y Byd a'r Amseroedd. Er Hyfforddiad rhai o'r

Oymry. waith S. T.

Dolgellau, Argraphwyd gan T. Williams. 1799.*

Ymddengys fod hwn yn bummed argraffiad, o leiaf.§ Yr ar-

graffydd,

* ' Neu Rowland o'r Pandy, plwyf Llanycil, neu Lanuwchllyn.'

—

Nod llaxoya-

grifol GwaUter Mechain.
+ Rolant Huw, o'r Graienyn, ger y Bala, y mae yn debyg.

t [Gweler rhif 5, d.f. 1751, lie y ceir cofnod bywgraffiadol am y Dr. Ofill.]

§ Gwel rhif C, d.f. 1721 ; rhif 1, d.f. 1724 ; rhif 1, d.f. 1728 ; a hwn yma; a

chafodd ei argratFu rai gweithiau ar ol 1799.
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Thomas Williams, ydoodd fab i William JonoB ac Elon Tlioman,

o lionardd Wynioii Fuwr, ym luhhvyf Llunlaehraith [ger Dolgellau],

yn sir Feiriouydd, ac wodi hvny o'r Cae Gla«, yn yr im i»lwyf.

Arforai, yii ei ieuunotyd, fyned i Jjfjogr fol gyrwr anifeiliaid ; ac yno

y daoth yn hoff o lyfrau, ac i rywfesuryn adnabydduH A'r golfyddyd

o argrati'u. Ymsolydlodd yn Nolgollau fol llyfrworthydd, a cheisiodd

lythyronau a gwasg ei hun, ac yniarferodd ei hun yn oreu ag y gallai,

heb orioed fod yn dyHgu y gelfyddyd. Triodotld Barbara, men.h
— Pierce, o Bengwern, Ffestiniog ; a daeth yn dra chyfoethog. Yr
oedd yn fawr ei sel dnjs yr Ef;h\78 S<;fydlodig; ac efo, gydag un
arall, yn ei oriau hamddcnol, a blanodd yr boll blanigion eiddew
8ydd yn tyfu oddi anigylcb i furiau eghvys a mynwent Dolgellau.

Yr oedd yn hynod o gyininwyuaKgar pan y cyftirfyddai ag unrliyw

iin mown eisieu ag y byddai ganddo fcddwl parcbns am dano.

Byddai yn bynod o rwydd i fentliyca arian i'w gyfeillir)n, ac y mae
lie i gasglu iddo fod yn goUedwr o'r horwydd. Gadaw(jdd, yn ol ei

ewyllys, log 50^. i'w ddowbartliu bob cbwe' mis, i aelodau tlodion

Eglwys Loegr ym mblwyf Llanfacbraitb. Bu farw Awst 16, 1841,

yn 84 oed ; ac y mao careg gertiedig ar ei fedd, gyda'i wraig a'i

rieni, a choflech ei eluseuau yn yr eglwys, 3rn Llanfachraith.*

5. * Ilanes lioll Grofyddau y Byd, yn enwedig y grofydd Grist-

ionogol
;
ym mba un y gosodir allan ddarluniad cywir o'r boll

wabauol Sectau, Opiniynau a Daliadau Proffeswyr yr oes bresennol,

&c. Yngbyd ag amryw Sectau eraill llai hynod a sonir am danynt

yn Ngborff y gwaith. Gan M. Williams, M. T., awdwr Drycb y
Ddaear a'r Ffui-fafen, Mesurwr Cyflredinol, &c., &c.

Caorfyrddin, Argraffwyd ac ar worth gan I. Daniel. Ar werth
hefyd gan Messrs. North }ti Aberhonddu. 1799.'

6. * Bywyd Duw yn Enaid Dyn. Gan Henry Scougal, A.M.

Wedi ei droi yn Gymraeg gan D.D.

Caerfyrddin, Argraffwyd gan J. Eoss. 1799.'f

Y D.D. uchod ydoodd y diweddar Barch. D. Davies, o GasteU
Hywel, 3'n sir Aborteifi.

7. ^ * Achos Pwysig yn cael ei ddadlou, mewn tri o Gyd^Tnddi-

ddanion, rhwng Dr. Opium, Galio, a Discipulus. A fwriadwj'd er

argyhoeddi gwawdwj'r Cyfeiliornus, &c. A rryfieithwyd i'r Gymraeg,
(allan or seithfed argrapbiad yn Saesoneg), er addysg i'r an-

wybodus.

Liverpool : Argraphwyd gan Robinson a Lang.'

Y cyfioithydd a'r cyhoeddydd ydoedd Mr. Robert Jones, awdwr
* Drycb yr Amseroedd,' &c.

• Llythijr Mr. L. Williams, Dolgellau ; a thystiolaeth Mrs. Catherine Jones,
yr argratfyiUlea.

t Ymddengj's fod hwn yn ail argraffiad ; gwel rhif 2, d.f. 1779.
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8. * Golwg ar Deyrnas Crist, neu Grist yn Bob Peth, ac y'mliob

Peth, sef Caniad raewn dull o agoriad ar Col. iii. ii., &c. Gan y
diweddar Barch. W . Williams. Y trydydd argrapliiad, wedi ei

ddiwygio o amryw feiau.*

Trefecca, Argraphwyd, 1799. (Pris Swllt.)'

9. * Myfyrdod y Meddwl, ar Gyflwr y Duwiol yn y Bywyd hwn,
hefyd, ar Gariad Trag^yddol. Mewn dull o Gan. Gan Edward
Francis, Lambeth Llimdain, 1799.

Argrapbwyd gan J. Jones, Chapel Street Soho.' 16 tudalen
12plyg.

10. * Drws yr Eglwys Weledig wedi ei agor yn lied y Pen ; fel y
gallo credinwyr a plilant bychain ddyfcd i mewn. Gan Thomas
Jones, curad Creaton yn Sir Northampton.

Caerlleon, Argraphwyd gan W. C. Jones, y'mynwent St. Pedr,
1799. Pris un Swllt, neu banner Gini'r dwsin.'

Ceir y mynegiad canlynol yn niwedd y llyfr hwn :
—

* Bydd yn
hawdd i'r Cymru faddeu fy anwybodaeth o'r iaith Gymraeg, pan
glywant i mi droi yn Sais, er ys agos i ugain mlynedd. Gallaf
ddywedyd ;

—

Bachp^en unwaith uniaith o'wn,—wrth deithio

llhwng dwyiaith bu'm dwthwn,
Un goUais, gynta gallwii,

Un arall, yn gyfaill gawn.'

Achlysurodd cyhoeddiad y llyfr hwn ddadl rhwng yr awdwr a'r

Parch. Christmas Evans. Cyhoeddwyd ail argraihad yn 1801, yr
hwn a gynnwys atebion Mr. Jones i Mr. Evans.

11. * Coffadwriaeth am y Parch. Eichard Tibbott. Yr hwn afu'n

pregethu'r efengyl o gylch 60 mlynedd ac a fu'n Weinidog yn Llan-

brynmair 35 mlynedd, ac a orphenodd ei yrfa Lafurus, Mawrth 18,

1798, o fewn ychydig wythnosau yn 80 oed. A gyhoeddwyd ar

ddymuniad yr eglwys oedd dan ei ofal gweinidogaothol yn Llan-

brynmair. Gan William Hughes, Dinas y Mawddwy.

Machynlleth, Argraphwyd yn y flwyddyn. 1799.'

William Hughes ydoedd fab i Hugh a Mary Eowlands, o Rhos-
gell Bach, ym mhlwyf Llanystumdwy, sir Gaernarfon, lie y ganwyd
ef ym Mai, 1761. Yr oedd yn gefnder i'r Parchn. John a Richard
Thomas, gwoinidogion enwog yn yr Eglwys Sofydledig, meibion
Thomas Rowland, Tu Hwnt i'r Bwlch. Yii ol arforiad y Cymry,
mabwysiadodd enw cyntaf ei dad yn gyfoiiw, ac folly yn W.
Hughes. Ymunodd yn ieuanc d'r Ymnoillduwyr ym Mhwllheli.

* Gwel rhif 7, d.f. 1756 ; rhif 6, d.f. 1704 ; a hwn yma.
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Pregothodd y wuith gj-ntafj-ny Oapol No^vydd, ' /r dref
hono, pan yn 20 ood. NI rlmfodd ond olfemm d} ii o dan
y Parcli. A. Tihhott, Llnnuwchllyn. Ef'o ood<l y cyntat i sofydlu
p^woinidofraoth yr Ymnoillduwyr ym Maiigor a'r cyniniydo^aetiiau.

Ordoiniwyd of ynj^ Nghaogwij^in (wedi liyny Botlilehem), ger
Bangor, tiia'r fl. 1787, Hoy bii hyd 1797, pryd y B^-mmudodd i

Ddinas Mawddwy, llo y bu farw Rhagfyr 31, 1826, yn 65 oo4.*

12. * Drych y Prif Oosoodd, &c. Gan Thoo. Evang.

Croososwallt, Argraffwyd gan W. Edwards, m,dcc,xcix.*

Ymddongys fod h\m yn bummod argraffiad, o loiaf.f

13. ' Cyfreitlilondeb Rliyfol : Amddiffyniad o'r Egwyddorion

Cristionogol yn cael ei ystyried yn ddiduedd gan Weinidog o

Eglwys Loogr. Wedi ei gyfioithu o'r trydydd Argraphiad yn

Saesonaog. Gan \. ap D. Sion.

Caerfyrddin, Argraphwyd yn y flwydd3m 1799.'

14. *Marwnad ar Farwolaeth Mr. William Jones. Gan B,

Francis, M.A.

Caerfyrddin, Argraphwyd gan J. Daniel, 1729.*

15. * Salrnau, Tlymnau, ac Anthemau, a arferir ou canu yn

Eghvys Llanboblig.

Caernarfon : m,doc,xcix.'

16. * Salman a Hymnau, wedi eu diwygio.

Caerlleon, Argrapliwyd gan J. Fletcher. 1799.*

17. *Dwy o Gerddi Newyddion. Y gyntaf, Hanes yr Hen
Gymry, &c. Yr ail, Gwrthwyneb i Queen Bess.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan loan Evans. 1799.'

18. *Y Maen Tramgwydd : nou ddau Bonnill o Ymof^Tiiad, mown
porthynas i Fattoriou dadlougar mo\vn Crofydd, &c. Gan John
Evan 8, J Prydydd a Darllonydd yn Llanarth.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan loan Evans, 1 799.*

• r Dysgedydd, am 1835 ; F Brythm, 1859^60.

t Gw«l rhif 4, d.f. 1716 ; rhif 4, d.f. 1740 ; rhif 3, d.f. 1794 ; rhif 10, d.f.

1796 ; a hwn jiiia.

X [Evan Thomas, sef Evan Thomas Rhys, a ddylasai yr cnw hwn fod.

Nis modraf ddirnad pa ftnld y troed ef yn ' John Evans ;' os na chymmerwyd
benthyg enw yr argratfydd yn llo enw yr awdwr. ]

75
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Dicton fod hwn yn ail arj^raffiad. Dywedir mai rhyw weinidog

a dderbyniodd yr * Ymofyniadau ' oddi wrth un o'i wrandawyr.
Anfonodd yntau yr unrhyw at un Evan Thomas Rhys, yr hwn oedd
yn fardd, ac yn fab i un Thomas Ehys Siams, o Lwyn Dafydd,
ger Haw Llanarth, ond ym mhlwyf Llandyssilio Gogo, yn sir Aber-
teifi. Yr oedd Evan T. Ehys yn deall cryn lawer o'r ieithoedd

Lladin a Groeg,* er mai crydd ydoedd wrth ei alwedigaeth. Bu
farw tua'r fl. 1762. Cyhoeddwyd atebiad iddo, ac o blaid yr ochr

wrth-Arminaidd, gan un Evan Dafydd, neu Evan Dafvdd Jenkin, o

Gwswch, ym mhlwyf Llanfair Clydogau. Atebodd Evan Thomas
Ehys hwnw. Cyhoeddwyd yr oil yn 1842, gan Mr. William Hughes
Griffiths, Ty Hen, Llandyssilio Gogo, gydag amryw ereill weithiau

yr un prydydd ac ereill, yn cael eu rhagflaenu a bywgraffiad y pryd-

ydd gan Mr. D. Owen [BrutusJ ^ o dan yr enw *Diliau'r Awen.'f

19. *The Cambrian Register, for the Year 1796. Vol.11.

London,. Printed for E. and T. Williams. 1799.'t [8vo.]

Cyhoeddwyd y gyfrol am 1795 yn 1796; ond ni ddaeth y gyfrol

am 1796 allan yn llawn hyd 1799. Er ei fod yn gyhoeddiad
chwarterol;§ ymddengys, er hyny, mai yn achlysurol y deuai allan,

yn awr a phryd arall, yn lied anghysson.

20. * Llythyr oddiwrth Gymmanfa o Weinidogion, a gyfarfuant

yn Ebenezer, gerllaw Pont-y-pool, yn Swydd Fynwy, Mehefin 27,

a'r 28, 1799 ; at Eglwysi yr Ymneillduwyr, yng Nghymru, a elwir

yn gyffredin Independiaid.

Caerfyrddin : Ai'graphwyd gan loan Evans, yn Heol-y-prior.
1799.'

21. 'Hyfforddwr neu Lyfr yn cynnwys pob cyfarwyddiadau

angenrheidiol i ddysgu darllain a deall Cymraeg : ynghyda llawer o

wersi buddiol yn tueddu i godi blys at ddarllain ac i oleuo deall yr

auwybodus. Gan John Griffiths, gweinidog yr efengyl.

Caerlleon : Argraphwyd gan Jones a Crane ;|| dros Owen Owens,
Caernarfon. 1799.'

Y mae rhagymadrodd maith a buddiol iawn yn rhagflaenu y
Reading Made Easy hwn yn arwyddedig * J. G., Caernarfon, 27
Hydrof, 1799,' He yr oeddyr awdwryn gweinidogaethu ar y pryd.**

* [Xid oes prawf na thebygokleb ei fod yn hyddysg ya y Lladin a'r Groeg,
ond dichon ei fod yn gwybod rhyw ycbydig am danynt.]

t Rhagymadrodd * Dihau'r Awen,' gan Brutus.

t Gwel rhif 14, d.f. 1796.

§ [Cyhoerldiad hhjnyddol yn hytrach yr amcenid i'r ' Cambrian Register
fod ; o leiaf nid oedd un bwriad i'w ddwyn allan bob tri mis.]

II
W. C. Jones, a T. Crano.

* Gwel rhif 1, d.f. 1788.
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22. ' Llythyr y Gymmanfa at yr Eglwysi, yn y Flwyddyn 1799.

Caerfyrddin : Argraphwyd gan loan Evans, yn Heol-y-prior.*

23. *Guiryii ei Bryd, at Lywotlraethwyr y Cymmanfaoedd ; neu

Yspryd y I3yd, a'r Yspryd sydd o Dduw, yn cael ei osod gyferbyn

a'u gilydd, a cherbron y Cyniry, er rhybudd ac addywg iddynt, yr

amser bynod bwn, 1799. Gan W. Williams, o Abert<jifi.

Caerfyrddin, Argrphawyd gauloan Evans, yn Heol-y-Prior. 1799.

24. * Laws and Regulations of tbo Cymreigyddion Society

amended.'*

25. *Y Mil-Blynyddan. Rliydd-ddeongliad o Gan Moses. Dau
Garol Nadolig. Gvvaitb Dafydd lonawr.

Argrapliwyd yn Nolgelley pfan T : Williams. m,dcc,xcix.' Ac ar

wertli gan Mr. H: Evans, Llanfaircaereinion ; Mr. D: Roberts,

Mallwyd ; Mr. J: Owen, Machynlleth ; Mr. E: Williams, Maent>vrog

;

Mr. R: Owen, Caernarfon; a chan amryw Lyfnverthwyr ereill

Y'ngwynedd. [Gwerth 8 Geiniog.]
'

Y mae wcdi ei gyflwyno *Aby Parchedig Mr. Thomas Jones,©
Sir Northampton.'— ' Fy Nghyfaill. Yr wyf yn cymmeryd y Rhydd-
did i gyflwyno hyn o lyfi-an bychan i chwi. Er eich bod yn gwlad-

ychu er ys llawcr o flynyddan, ym ^Mro Sais, etto Chwi a ddangosas-

och lawer o garedigrwydd a ffyddlondeb i Gymru oer lom, ac i minnaa
hefyd. Mi a ddymunwn, tra byddo i'n gwaith barhau fod ein

henwan ni'n anwahanol. Tanghnefedd Dduw i chwi yny Byd hwn,
a Thrag'wyddol orphwysfa i'ch Enaid yn y Byd a ddaw—Hyn yw
difrifol ddymuniad eich hen Gyfaill ffyddlon,

Dafydd Ionawb.*

26. *A Welsh and English Dictionary ; compiled fix>m the Laws,

History, Poetry, Bardism, Proverbs, and other Monuments of the

Knowledge and Learning of the Ancient Britons ; with numerous

and select Quotations to Elucidate the Meaning of Words. To

which is prefixed, A Welsh Grammar. By William Owen, F.S.A.

London: Printed for E. and T. Williams. 1799.* 4to.

[Rhan, yn ddiau, o Eiriadur y Dr. Puw. a ymddangosoild y flwyddjm hon.

Ni orphanwyd mo hono o tan y fl. 1S03. Cymharer y hckI ar rif t>, d.f. 1793.

Wythplyg yw y Uyfr, ond argraffwyd ychydig iiifer o hono ar papyr pedwar-

piyg]
• Leathart's Origin and Progrfss of th* O^ryntddigion Society. W D.

Le at h art ydocdd frodor o Lanrhaiadr.* Dewiswvd ef yn aelod o < •* y
Gwyneddigion yn 1814. Yr oedd o'r hlaen yn aeh d « Clynideitbaa \ ' r-

ion. Bu v\\ rhaglywydd yn 181)2 ; ac yn lly"w> i

' * "'V Bu famv yu nrusK.n,

Tachwedd 24, 1830. [Os felly, bu farw cyii - Hanes am Ddechreuad
Chynnydd y Gwyneddigiou, yr hwu uid yuu ;,. .^v.d hyd y fl. 1831.]

• [Sef Llanrhaiadr, yn Nyflfrj-n Clwyd, fel yr ymddengys.]
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27. f A Tour through Wales in 1799. By the Rev. R.

Warner.'

28. % * Coffadwriaeth am ddau o Weinidogion.*

29. ^ * Gwirionedd lachawdwriaeth Gyffredinol. Gan Wm.
Beveridge.

Caerlleon.'

30. % * lachawdwriaeth trwy Ffydd. Gan John Wesley.

Caerlleon.'

31. ^ * Hyfforddiant i'r Anllythyrenog i ddarllain Cymraeg ; A
Gyfansdddwyd i'w arferyd yn yr YsgoKon tan Olygiad y Gymdeithas

a Sefydlwyd yn Llundain, i gynnal ac i annog Ysgolion y Sul, trwy

y Deyrna's.'

Sillebydd yw hwn, heb fod wrtho enw awdwr nac argraffwr, y lie,

na'r flwyddyn y cafodd ei argraffu. Dywed traddodiad mai gwaith

y Parch. T. Charles ydoedd.

32. * Muscipula, sive Cambro-Myo-Machia Carmen Heroico-

Facetum. By E. Holdsworth.

Bath, 1799.' Re-published by David Hartley.*

33. *Y Bibl Cyssegr-Lan, sef yr Hen Destament a'r Newydd.

Rhydychain. m.dcc.xcix.' [Unplyg.]

Beibl mawr i'r Eglwysi ydoedd hwn ; ei orgraff ydoedd yr un a Beibl

1752. • Daeth allan dan gefnogaeth y Dr. Bagot, esgob Rhydychain,
yr hwn a roddodd y Parch. D. Davies, person Penegoes, i olrhain Beibl

1752,fel ag i wella unrhyw wallau a allasai eu gweled ynddo. Rhoddodd
yntau y Parch. E. Evans, ag oedd y pryd hyny yng Ngholeg yr lesu, i

roddi ei welliadau i mewn i'r argraffwyr. Y Parch. R. Hughes, o Goleg
lesu, yn cael ei gynnorthwyo gan y Parch. E. Hughes, o Gaerwys,
oeddynt ddiwygwyr y proflcni. Rhoes R. Hughes y gwaith i fyny,

a chymmerwyd ei le gan y Parch. John Roberts, o Dremeirchion, pan
oedd yn Rhydychain yn ymbarotoi i gymmeryd ei raddau. Yr oedd

y Parch. E. Evans, o Lanfihangel, yn cynnorthwyo hcfyd, pan oedd yn
efrydu yn y colcg.f

[Oanwyd y Parch. John Roberts, A.C, yniMhalas Harri,plwyf Llannefydd,
yn sir Ddinby h, yn y fl. 1775. Aeth i Goleg lesii, Rhydychain, yn 1792.

(jrwedi ei urddo, yn 1798, gwasanaethodd giiradiaeth Chislehanipton a Stadhamp-
ton, o ddeutu saitli milltir o Rydychain. Yn 1803 dychwolodd i Gynim, a
ebafodd fywoliacth Tremeirchion yn 1807, He yr arosodd hyd ddydd ei farwol-
acth, yr hwn a ddygwyddodd ar y 25racd o Oqjhenaf, 18*20, a ddadd-wyd ef

ym mynwcnt ei blwyf genedigol.:}: Cyhoeddodd argratfiad ucwj'^dd cyfncwid-

* J. R. Smith's Old Book Circular.

t Roberts's Letter to the Rev, W. Dealtry.

X Y Gwylkdfjdd, vii. 203, 295.
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ietlig o'r Ilomiliau yu 1817 (I)<>I(?ellau, 8plyg); a golygodd g^hooddiad ejfxtodol

Cymnieg a SoiMoneg o'r enw Ci/lr/fjrawn ('tfmru, o'r hwn iiid ymddM^;[OMdd
ojhl yohyilig o rifynau. Yu v tl. 1825 ym«itlaiigo8*KlJ llyfryn 8ei«oneg bychan
o'r eidJo ef u blai<l )i«*n orcrrnfT y B«mM nV Llyfr (Jwi-^Mi (Jyt!re*lin, cUE yr cnw—

* ReAaoiiM for I i«l attempt-

e<l tu ]>o intnxl t haa been
est.'iMished .sirici- im v, and
Hi.slK.p l';iiTv'« K<liti <'aer-

fynMin, 1825); a .L , '-, ' . 4aeth
Griationogol a Hyrwydclo Undcl> higiwysig yu fclsgoliacth Ty Ddcwi, am y gwaitk.

Yn erbyn y llyfryn hwn yr ysgrifuuixUl Togid ei ' iJcfenco of the Reformed
System of Welsh Orthography,' yr hwn a gyhoe Idwyd yn Rhydychain yn
1829, 8i>lyg.

Argratliad anghywir a thrwstan ddigon yw yr argraffiad dan sylw o'r Beibl

Cymraeg ; ac nid yw yn adlewyrchu uemawr o aurhydedd ar ysgolheigdod y
gw^r a'i dygaaant trwy y wasg.]

34. % *Y Llofryddiaoth Waedlyd : neu Rhybudd Dychrynllyd i

Bhiiit Aiiufudd. Mewn Hiines Athrist ac Ofnadwy am un Sion Gill,

o Dref Oborn yn Bedford, Arwaeuydd Byvvyd Drwg. At ba un y
Chwaiiegwyd diwcdd Trueimsaf Mwrdrad ar Fwrdrad. Wedi ei

osod allau mewn Hanes gywir a Ffyddlawn am Sion Colli, Yr hwn
a Laddodd ei Dad a'i Fam yn Henffordd, a'i Feistres yn Amsterdam,

yn Holland, lle'r oedd yn Gwasanaethu fel Troed-ivafi.

Aberhonddn, Argraphwyd gan W. a G. North. [Pris xm Geiniog.]
*

35. ^ ['At (Jymdpithas y Gwyneddigion, yr Awdl hon i'cli Gwl6dd

Flynyddawl, sy'n cael ei hanfon ich pHth i dderbyn y fath Frawd
gyfion ag a ddichon i*w haeddiant ddenn oddiwrth goieddwyr eu

hiaith a Barddoniaeth, gan eich Cyfaill, Thomas Jones.

Argraphwyd gan J. Jones, Chapel Street, Soho, London.' 8plyg.

Nid oes dyddiad ar y gynddalen ; ond ar y tudalen nesaf, lie y mae y gwaith yn
dechreu, ceir

—
' Awdl i Wledd y Gwyneddigion. 15ed o Orphennaf, 1799.' Odid

na chafodd yr awdl ei hargraflfu erhyny wledd grybwylledig. Y mae y cyfan-
soddiad yn Gymraeg a Seisoneg

; y Gymraeg ar ddalen y Haw chwith, a'r

Seisonaeg ar gyfer hyny ar y Haw dde. Cynnwys 12 tudalen Splyg. Yr awdwr
oedd y Bardd Cloff. Y mae hefyd yn canlyn, ond wedi ei thudalenu ar ei j»hen

ei hun, gAn o 4 tudalen, gan Edward Charles, a elwir ' Cerdd Cylchwyhvctld y
Gwyneddigion, Llundain, 1799.' Ymddengj's mai camargraff yw * Cylchwjd-
wedd ' yn He Cylchwylwledd.

TuoMAS JoNtti a anwyd ym mhlwyf LlandyssiUo, swydd Ddinbych, yn 1768.

Yn ei fabandotl cyfarfu A damwain, yr hyn a'i cloffodd am y rhelyw o'l ddydd-
iau ;'yr hyn a barodd iddo ddewis Bardd Cloff fel ei fTugcnw banldol. Pan yn
ddeuddeg oe«l aeth i Luudain, pryd y rhotldwyd of mewn '

'

" \ n jt Erw
Hir ; ac yn y brif diliuas y treuliotld y rlian f^-yaf o wc T^ ^^^ *
ddaeth i'w therfyn ar y lSf«d o Chwefror, 1828. Yr otMi > m janid da, yn
enwedig yn y niydrau rhyddion. Yr oodd yn aolod g\%'eithgar o G^-mdeithasau

y GwynwUligion a'r Cymmrodorion.*

|Edward Charles, neu fel yr yrogyfenwai weithiau, Siamnjto Wynedd^ ydoedd
enc<lig«)l o Glocaenog, grr Khuthyn. Treulimld yntau ei tH\s, gan mi*-jaf, yu
Llundain, ac yno y bu farw o tldeutu y ll. 1828. Yr oetld \\\ aeltKl o (JjTn-

deithas y Gwyneddigion ; ao of© oodd ysgrifenydd y G}^ndeitha8 hono yn 1796.

* Gwclcr cofuod heloethach am dauo yu Williauia's Eminent Wcl^fimen^ d.g.
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Efe hefyd oedd y cyntaf a etholwyd yn Fardd y Gymdeithas, yn 1800 ; a bu
yn y awydd h6no drachefn yn 1810.]*

1800.

1. ' Cardiganshire Landlord's Advice to his Tenants. Heb Dduw
Heb Ddim. At the Hafod Press, By James Henderson.'

Ghvaith J Milwriad Johnes jw j llyfr hwn, canys yn niwedd y
traethawd ceir ei enw, ' Thomas Johnes. Hafod, Nov. 4. 1799.' Ond
ymddengys mai yn y flwyddyn hon y cafodd ei argraffu, gan fod
iddo attodiad yn cynnwys ' An Account of the Mode and Expense of
Cultivating Moss and Peat Lands, Copied from the Edinburgh
Adventurer, of May 2, 1800.' Yn ei ddiwedd ceir 'Henderson,
Printer, Hafod.' Ei faint yw 160 tudalen 8plyg. Cafodd y llyfr

uchod ei gyfieithu i'r Cymraeg ar draul ei awdwr, a chwiHwyd am y
Cymro goreu a allesid ei gael i wneyd hyny ; a neb llai a osod^v-yd -vvrth

y gorchwyl na'r Dr. Owen Pughe, yr hwn a wnaeth hyny yn ei ddull

ysgolheigaidd ei hun, ac nid yn null sathredig y wlad, o dan yr enw

—

2. * Cynghorion Priodor o Graredigion i Ddeiliaid ei Dyddynod.

Llundain, Argraphwyd yn y flwyddyn 1800.' [Splyg.]

A chan hyny yr oedd yn hollol ddifuddf i'r rhai y bwriadwyd ef er

eu lies. Cynnwysai 136 o dudalenau 8plyg. Dywedir y rhoddwyd
argraffiad Seisonig o hono allan o argraffdy yng Nghaerodor yn yr
un flwyddyn hon.ij:

3. ' Pregeth ar Ddioddefaint Crist, o Waith Joseph Hall. D.D.

ynghyd a Thraethawd, Ar Ddiogelwch y Credadyn, neu Helaeth-

rwydd Marwolaeth Crist, i'r holl had Etholedig, gwedi ei gymmeryd

allan o'r Llyfr enwog hwnnw o Waith John Owen, D.D. a elwir

Angeu i Angeu y' Marwolaeth Crist : Lie y Dangosir, I. Cydsyniad,

a neilltuol weithredoedd Duw y'ngwaith prynedigaeth dyn, trwy

waed Crist. ll. Symmudiad y camsyniadau o ddiben marwolaeth

Crist, ac attebiad i'r rhai sydd yn ceisio amddifiyn prynedigaeth

gyfiredinol. III. Amddiffyniad o ddigonolrwydd iawn Crist, i fodd-

* Golud yr Oes, ii. 50.

+ [Nid ydoedd felly mewn un modd ; er y gallasai'r cyfieithiad mewn
Uawer man fod yn rhwyddach ac yn fwy dealladvvy. Ei argrattub yn y llyfr

o'm blaen sy fel hyn :
—

' Llundain : ArgralFedig gan S. Kousseau, Hcol y Coed,
gar Ffynou-Feusydd. 1800.' Blaenorir y gynddalen gan gertiun plygedig o
amaetldan, yn ol y cynllun a gyniraeiiidwyir yn y gwaith. Wrth ' Heol y
Coed ' a * Ffynon-Feusydd ' y golygir Wood-Street, iSpa-Fields. Roussoau a ar-

graffodd hefyd y Mjiiyyrlan Archa}olo<j}/, Cndwedigneth yr la'ith Oymraeg (yn

llythyraeth y llythyrenau cyssetin gydag arwyddion y cyfnewidiadau), y
Great, Eylaryn F/raethineb, a rhai Uyfrau ereill yr oedd a wnelai Puw &
hwynt. Yr oedd yn argraffydd tra gofalus a chywrain.]

t [Felly y bu ; canys mi a welais y cyfryw argraffiad : ond dichon mai yr un
argraffiad yw y ddau, gyda dalen wyueb >v.ibaiiol.J
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loni oyfiawnder gofynol Duw, i gyfnewid cjflwr yr enaid, i ddwyn
yiulaen a pherfToithio gras, a'i ogonedda yn y gogoiiiant. lY.

lihesymau gwedi eu profi o air Duw, yn erbyn prynedigaeth gyffredin-

ol, ac attc'buui i bob rheswm o bwys a ddygbwyd yn erbyn prynedig-

aeth neilltuol. Ynghyd k heUieth eglarhad o feddwl yr amryw
destyinum ac y mao'r Armiuiaid yn ceisio gwueud defnydd o honynt

i brofi prynedigaeth gyffredinol. A Oyfieithwyd gan William
Thomas, Gweinidog yr Efengyl yn y Bala.

Trefecca, Argraphwyd : 1800. (Pris Swllt.)
'

Ar ddiwedd y traethawd ceir * Trefecca : Argraphwyd, Gan E.

Roberts, & Co. 1800.' Y mao hefyd bedair o hynmau, gwedi en
harwyddo a 'J. T.'=John Thomas, o'r Cae Bach, ger Rhaiadr Gwy^
mao yn debyg. Ar y tudalen diweddaf, ceir hysbysiad o fwriad Mr.
Thomas i ddwyn allan Esboniad y Dr. Guyso ar y Testament
Newydd; yr hwn hefyd a ddaetli allan yn dra annyben, yn olynol o

argrafl'wasg Trefecca, Caerfyrddin, a'r Bala.

4. * EpLstolary Correspondence, containing Official, Political, and

Explanatory Letters, (with an introductory preface.) "Written upon

patriotic points and particular occasions, to the Right Reverend Dr.

Warren, Bishop of Bangor, and to a Member of the British House of

Commons. In two parts. By James Jones Morgan.

Printed for the Author ; By Swinney <fc Hawking, Birmingham

;

and sold by Richardson & Co. London, and all other Booksellers.

1800.*

Jamrs Jones Morgan ydoedd enedigol o Ddeheudir Cymm, o deulu
heb fod yn gyfoethog. Pan oedd, gan analluogrwydd ei rieni i'w

gyiinal i fyned trwy yr amser gofynol yn Rhydychain, i gael ordciniad

yn yr Eglwys Sefydledig, efe a gafodd feistrolaeth Ysgol Ramadegol
Dolgellau. Gweled yr ysgol bono yn cael ei hesgeuluso gan yr
yinddiriedolwyr, o blegid, moddai efe, wrthwynebiad y Parch,

ilolxirt Hughes, person Dolgellau, yr hwn oedd yr ymddiriedolwr
penaf, o blegid ei fod yn frawd yng nghyfraith i feist r Ysgol
Kjimadcgol Rhuthyn, rliag i bono goUi ei bri yng ngwellad Ysgol
Dolgellau, a barodd iddo ysgrifenu y gwaith hwn. Achwyn ar j
gam drefn y mao y llyfr, mown llyth^-rau at esgob Bangor.

5. * Remarks on a Tour to North and Wales South in the Year

1797. By Henry Wigstead; with plates from Rowlandson,

Pugh, Howitt, Ac, aquatintcd by T. Hill. 1800.* 8vo.

Cynnwys hwn lawer o ddarluniau rhagorol.

6. * Marwnad neu GtDffadAN-riaeth am Hugh Jones, o Fwlch y
Fedwen, yn Sir Fon

;
yr hwn a ymadawodd &'r byd, lonawr y laf,
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1800, yn yr 28 o'i oed. Yn nghyd kg ychydig o Bennillion i

annerch. Cyfaill ag oedd yn esgeulnso dyfod i'r Eglwys.

Caernarfon : argraphwyd gan T. Roberts.'

Cyhoeddodd T. Roberts lyfran ereill yn y blynyddan dyfodol;

tnegys * Y Rhuthrynigyrcli o Ffrainc,' yn 1802 ;' ' Marvvnad neu
Goffadwriaeth am y Brawd Robert Roberts, o sir Gacmarfon,' yn
1802 neu 1803 ;

' Welsh Grammar,' gan Gambold, yn 1809. Dywedir

y buasai yr argraffiad hwn yn anrhydedd i lawer swyddfa yn yr oes

fanteisiol ton) gan mor ddestliis oedd ei argraJOfwaithi

7* f ' Second Walk throiigli Wales, by R. Warner. 1800.'*

8. % * The T^ower ofBabel, or an Essay on the Confusion of Tongtles»

By John Jones, Member of Eminent Societies at home and abroad*

London : Printed by Theodore Page, 47 Blackfriars Road/

Y mae yn ei flaenori lythyr o * Dedication : To the Right Honors
able John Trevor, late Min. Plenip. at the Court of Turin,' &c. TT

mae yn amlwg oddi wrth y cyflwyniad uchod fod yr awdwr. yn
gystal a John Trevor, yn Gymro. Yr oedd yr Anrhydeddtls John
Trevor wedi bod yn dal y swydd o lysgenad yn Turin ; ac yn 1789
penodwyd efyn weinidog llawnalluog yno, lie y bu hyd 1799

;
yr hyn

a ddwg amseriad y Uyfryn i'r flwyddyn hon o leiaf. Cafodd ei

Wneyd yn farchog wedi hyny.f

* Sir,—This tribute of respect is presented by an Ancient Briton*

* Give me leave to solicit your Patronage to these Essays on that

hative language^ which your Ancestors left as an inheritance to theii'

children* ,

* On this occasion I discharge a sacred trust for my departed friend)

a French Author*

* Perhaps no man living ever studied so much as the celebrated

Mons. Le Beyant, to render our common mother tongue an object

of veneration,

* Nor am I less zealous to hold it up as the means of proving the

first settlement of Britons in America so far back as the xii Century.

* At all events I often reflect with pleasure on the days of my
youth when "jETefe Dduw heb ddinif^^ the pious tnotto of your arms,

made a deep impression on my mind, while your Welsh name express^

ed your fair descent from the Norman Grenvilles.'

9. ^ ' Pregethau ar Amryw Destynau Buddiol : Gan y Parchedig

R. Thomas, A.M.

Caerlleon : Printiedig gan J. Fletcher, cr Budd i J. Poole ac i

J. Fletcher.' [8plyg.]

* Gwel rhif 2, d.f. 1C97 ; rliif 28, d.f. 1798 ; a rbif 27, 1799.

t Llythyr cyfrinachol oddi wrth Arglwydd John Russell.
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Y inae y Ryfrol yn cynnwye 25 o Bregt'tbwn, aVcyflwyniad i c«gub

Banpfor, yii^ nj^hyJ uK ' Atlvertifiment tu t r,* wwli ei aniscrn,
' Biaiiinaris, Dec. 4. 171'U;* ac * At y Dai felly ni ullawii cy-

luHtldiad liwii fod yii gynt iia'r fl. IH00.» Vn iHUiS daelh allaii ' Yr
Ail fjyfr/ yn cyniiwys 80 o IJiv^ethau, gaii yr uii awdwr, wedi ei

art^nillu yiig N^Nvretsam/ a'i g} tlwyno * To Sir K*>bt. Vau«;Iian,

Bt. M.r.' Ciir hefyd restr o ' Subscribers' Namt-s.' Yn 1822,

dat'th allan * Y Trydydd Llyfr,' yn cyninvys 45 o 13rej^*thau, gan yr
Un awdwr, a'i arj^nifiu yn Llanerch y MedtU Yr awdwr,
Y Parch. HicHAKD Tuomas, ydoedd fab i'r Parch. Ellis Thonias,

person Llanllyfni, Arfon, a Jano ei wrai^, yr hon oedd ferch William
Parry, o'r Monachdyv Clyunog, ac wyres i Ellis Evans, o'r Bribwll, yn
sir Feirionydtl) a Jane ei wniig, yr hon oedd chwaer i'r ddiweddar Eleu
Glynn, Elernion, Llanaelhaiarn, sylfiienyddes Elusendai Llandwrog.

Kfe a auwyd Hydref 13, 1758. Cafodd elfenau ei ddysgeidiaeth yn
Ysgol liamadegol Bottwnog, a chafodd ei godi oddi yno i llydychain,

fel y dengys y dyfyniad canlynol o Goflyfr Coleg Oriel, 177G, Rhag.
17 :—'Ric. ThomJis, 18, ElHs fil. de Bottwnnog. Carnarv. Cler. Fil.*

Efo a raddiwyd yno, fel y dengys y dyfyniad Ciinlynol o Lyfrau

Gniddogion Rhydychain (arg. 1851) t
—

' Thonuis (Rich.) B.A. May
25. 1780, M.A. 22, 1783.' Cafodd ei ordciuio yn ddiacon gan John
Warren, esgob Bangor, ar Sul y 23ydd o Fedi, 1781, ac yn offeiriad,

gan yr un esgob, ar Sul y 21fed o Fedi> yn 1783, a'i benodi yn Ben-
Atliraw Ysgol Biwmares, ac hefyd yn weinidog Llanfaes a Phenmon,
ar y 12fed o Dachwedd, 1783. Etc a briododd Elisabeth Owen, o

Benhesgin, Mon, Chwefror 14, 1791. Ar y laf o Chwefror, 1830,

c<afodd ei ddyrchafu i bersoniaeth Llanfair Fechan. Pan oedd yno efe

a adeiladodd ar ei dmul ei hun biimp o annedd-dai i dlodion, ond ar dii*

mcwn dadl am ei berchenogaeth, pa un ai cyttir, ai tir yn perthyna
i ystad Baron Hill ydoedd; ond ar y dybiaeth mai yr olaf ydoedd,

gofynwyd a chafwyd rhyw fath o ganiatad, er na ^Tiaed erioed dros-

ghvyddiad o honynt. Y mae y llywodraeth drostynt wedi syrthio

i ddwylaw arolygwyr y tlodion a'r wardeiniaid. Ni bu erioed

waddoliaeth yn perthyn iddyntv Adeiladodd hefyd ysgoldy ger y
pel Rondy, Ho y cadwai athi^wes i ddysgu merched, a'r cwbl ar ei

dmul ei hun. Yr oedd yn rboddi ymaith i'r tlodion lOOp. at etl

gilydd yn flynyddol. Y gorchwyl diweddaf a wnaeth, oedd rhotldi

20^>. i'r Gym'deithius er Lledaenu yr Efengyl mewn Parthau Tramor.
Bu farw Medi 5, 1834, yn 7Q oed, a chladdwyd ef yn Llanfair

Fechan.t

10. * Tour round North Wales, <fec. By W. Bingley. [London^

1800, 2 vols. 8vo.]

[Y Parch. William Binoley, B.C., vdoedd wr eglwj-sig ; a chjinmrawd o
Golcg Pedr Sant, yng Nghaergrawnt. liu farw yn 18*23. Ueb law ei Daith
yng Ng>vyned(l, a gofrestrir yiua, cyhoedditdd * Animal Biography ;' ' Memoirs
of British Quailruptxls,' a gweithiau ereill.]

[Pa 8ut felly? Onid oca deng mlynedd gj'fan rh\*Tig 1790 a 1800? Yn
1791) yr ynuUlangos«Kltl y g>frol ; er nad oedthni hysbys o'r amBeriad paa yr
oedd cofrestr y tlw-yd<lyu hmu) yn myiicd drwy y wasg.]

t Lli/ffiifmu y I'arohn, J. Evana, liaullechid ; Dvou Vinccut, Baagor ; a T.
James, NutherUioug, Huddertilield.
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11. ' Observations on the River Wye and several Parts of South
Wales. By W. Gilpin.' 1800.

[Y Parch. William Gilpin, A.C, gwr eglwysig, ac ysgrifenydd coethwych,
a aned yng Nghaerliwelydd, Cumberland, yn 1724. . Derbyniodd ei ddysg
athrofaol yng Ngholeg y Frenines, Rhydycbain. Bu amryw flynyddoedd yn
athraw ysgol yn Cheam, yn Surrey, ac wedi hyny cafodd fywoliaeth Boldre,
yn y Gelliwig Newydd, a phrebenduriaeth yn Eghv^s Gadeiriol Salsbri. Ys-
grifenodd dwysged o gyfrolau, a rlioddodd yr holl elw deilliedig oddi wrth ou
gwerthiant, i waddoli ysgol yn Boldre. Bu farw yn y fl. 1804, yn 80 mlwydd
oed.]

12. % 'The Cambrian Directory, or Cursory Sketches of the

Welsh Territories.

Salisbury, 1800.'

25. 'Tour through parts of North Wales, interspersed with

Observations on its Scenery, Customs, History, Antiquities, &c. By
theRev. J. Evans.' 1800. [8vo.]

14. % ' Cyhoeddiadau Cymdeithas y Gwyneddigion, yn Llundain

am y Flwyddyn, 1800.

Argraffedig gan J. Jones, Heol y Capel, Soho.' [8plyg.]

Y mae gyferbyn a'r rhagddah n gerflun o ' Hu Gadarn yn arwain,

y Cymry i Ynys Prydain ;' ' Rhagadroddiad ;' ' Awdyl ar Ansawdd
Gwybodaeth a Dysg, ar Gload y Ddeunawfed Ganmlwydd, gan
Gynddelw,' sef Walter Davies. Y mae hefyd 'Awdyl ' arall ' Gan
John Roberts, Pen yr Allt, gerllaw PwUheh,' neu Sion Lleyn; a
* Chywydd i Swyddogion y Gwyneddigion, yn Llundain, am j
Flwyddyn Deunaw Cant, gan Robert Davies, Bardd Nantglyn.'

[Y mae y gwaith hwn wedi ei ragam seru. Nid oes dyddiad i'r un o'r dalen-

au enwol ; ond amserir y ' Rhagadroddiad ' yn ' Llundain, 1801 ;' ac ar ddiwedd
Awdl Sion Lleyn ceir yr argraffeb ganlynol :

—
' Argraffwyd gan J. Jones, Heol

y Capel, Sobo. 1801.' Nid yw cywydd Bardd Nantglyn yn pertbyn i'r llyfryn

hwn; er, hwyrach, iddo ymddangos yn gj'famserol ag ef.]

15. * English and Welsh Dictionary.

Chester, 1800.' [Small 8vo.]

[Yr argraffiad cyntaf o Eiriadur Seisoneg a Chymraeg y Parch. Thomas
Jones, yr amser hwn o'r Wyddgrug, ac wedi hyny o Ddinbych.]

16. * Cambrian Directory, or Cursory Sketches of the Welsh

Territories.

Salisbury: 1800.'

[Yr un, mae yn ddilys, A rhif 12 uchod ; ond hyd jt wyf yn deall yn I80I yr

ymddangosodd. ]

17. ' Some Account of the Proceedings that took place on the land-

ing of the French near Fishguard, in Pembrokeshire, on the 22d

February, 1797; and the Inquiry afterwards had into Lieut.-Col.

Knox's Conduct on that occasion. By order of his Royal Highness
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the Cumrannder in Chief; topfether with the Official CorrcRponJenoo,

and other Ducumenta. By Thomas Knox, Late Lieat.-Col. Com-
mander of the Fishgnard Volunteers.

London : Printe<M'^ A WIlv,.n WH-L,. iirf^ Lincoln*" T'»»» FJoIds.

1800.*

18. * Sara, N<*u, Eglwys y Jerusiilem uchodyn bwrw ailan Blant y
Cnawd, ac yn naccau Aelodaeth Eglwysig iddynt. Yn yr liwn y
rlioddir Attebiad i Lyfr Mr. P. Edwards, yn ei ddau ffurfiatl Cym-
roig; un a ohvir Drws iV Eghvys, wedi ei agoryd yn Lied y Pen;

Yr Invn a dalfyrwyd, a gynimysgwyd, ac a chwanegwyd ato, grm

Mr. Thomas Jones, Curad Creaton. A'r llall a elwir Khesymmaa
Teg am yra^^Tthod ag Egwyddorion y Bcdyddwyr; Yr hwn a

gytieithwyd gan Mr. Thomas Price, Curad Caerlyrddin. Can
Christmas Evans.

Cacrfyrddin : Argraphwyd, ac ar worth, gan loan Evans, yn
Heol-y-Prior. 1800.'

[Ni chofnodir llyfryn Mr. Price yn y g^vaith hwn, er y rhaid ei fod wedi yni-

dilaiigos ryw amser cyu ymddangosiaa y Ilyfr hwn o'r eiddo C. Kvaus.]

19. % ' History Nicodemus.

Argraffwyd yn Dolgellau.' 1800.

20. % * Selections and Originals for Mr. ThelwalPs Lectures.

Birmingham, Printed. 1800.'

Cyhoedd\N'yd hefyd y flwyddyn ncsaf waith ar ' Runic Mythology
of Monmouthshire,' dan yr enw ' The Fairy of the Lake, the Hope of
Albion,' gan John Thelwall, acargi-afi'wydefyn Henffordd, 1801. Y
mae yn tracthu am ryw chwedlau am yr afon Owy, Dyffryn Taf,

Merthyr Tydfil, Ceryg Einion, &c.

21. [' Gan y Brenin. Cyhoeddiad.'

Ar y godre y mae— ' ArCTaffedig gan George Eyre ac Andrew Strahan, Ar-
gratlwyr i Ardderchocaf Jbawrhydi y Brenin. IbOO.'

Un wyncb dalcn fa^vT yn unig yw y cyhoeddiad breninol ucliod ; a'i aincaa
ydoetld, • annog i bob cyfryw y to d 5loddion gandilynt i gxillael i'ethau ercill

at Yinborth y Cyimildub a tJofal mwyaf yn ughylch Traul iK>b Math o Yd.'
Cytieithiad y Dr. Owaiu I'uw ydyw ; cauya y mae ei leierydd yn gyhuddo yn
amlwg.J

22. % [* Llythyr at Gyfaill, ar y Pwngc o Ymneulltuo oddi wrth

yr Eglwys Sefydledig.*

Llyfryn o 24 tudalen ICplyg ydy^', hcb na drvlen enw, na dyddiatl, nac enw
argratFydil, na'r lie yr argratlwyil ef ynddo ; ond baruaf iddo ymddangt^s yn
ystod y degaid olaf o'r ddeunawfed gaunf. Ymlotnoda yr awdwr ar ei

diliwedd yn 'A. B.' Khesvmau YmneilldUwr am ymddydoli oudi wrth yr
Eglwys ydyw ei gj'unwysiad. ]
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23. ['Eurgrawn.' 1800. 8pljg.

Ni welais ond tin fhifyn, sief y cyntaf, o'r ' Eurgrawn ' hwn, os daetit

chwaneg o hono allan. Nid oei i'r c^fargrd^ff a welais na dalen enwol nac
amlen ; ond yr enw ar frig y ddalen gyntaf o gorfF y gwaith yw ' Eurgrawn,' ^^

dim ond hyny. Ynai y oanlyn :
—

' Rhif. 1. Jonawr 10, 1800. Llyfr i.' Cjrn-

uwysa dwysged o erthyglau ar bynciau hynafiaethol, ac amryw o hen ysgrifarf

mewn rhyddiaith a barddoniaeth. Mi a dybiwn mai Dafydd Ddu Eryri oedd
a'r Haw benaf yn ei olygiaeth. Cynnwysa y rhifyn ger fy nu-on 54 tudalen ;

ond y mae rhyw faint o'i ddiA^edd ar golL Argraffwaith gwael ddigon, a
henaidd ei olwg, sydd arno ; a thybiaf mai o T^asrg W,- C. Jones, Caerlleon, y
daeth allan. Ymddengys i mi mai math o adgodiad o'r greal hwn ydoedd-
'Trysorfa Gwybodaeth, neu Eurgrawn Cymraeg,* y cyhoeddwyd y rhifyrf

cyntaf o hono yng Nghaerliarfon yn 1807.]

24. [' Traethawd Defnyddiol am Ben-Arglwyddiaetli Dnw. Gan
Eliseus Cole.'

Caerfyrddin, 1800,- Spljg.-J

^^^
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A. B, rhif 22, 1800.

A., R. (R. A.), rhif 2, 16G3.

A., W. (W. A.) rhif 3, 1729.

Adams, Elizabeth (argratfydd), rhif

IG, 1706.

Adams, Roger, rhif 2, 1724 ; 1, 1731 ;1

,

1735.

Adams. W. (W. A.), rhif 8, 1762 ;

14, 1775.

Adlard, J. E , rhif 5, 1603.

Arkin, Arthur, rhif 15, 1797.

Allen, Hannah, rhif 1, 1050.

Allein, Joseph, rhif 1, 1693; 7, 1723;
26, 1779.

Allein, William, rhif 1, 1725.

Altfred, Aired, neu Alured (o Bever-
ley), rhif 22, 1716.

Allot, Robert (argraffydd) rhif 1,

1763.

Alured, Aired, neu Alflfred (o Bever-
ley), rhif 22, 1716.

Aluredus Bcvurlacensis, rhif 22, 1716.

Andrews, James Pettit, rhif 37, 1794;
15, 1795.

Anwyl, Ellis, rhif 1, 1661.

Anwyl, L., rhif 3, 1756.

Anwyl, Lewis (yr un, ef allai, o
Yspytty Ifan), rhif 1, 2, 1740.

Anwyl, William (o sir Ddinbych),
rhif 7, 1703.

Archdeacon, John (argraffydd), rhif

4, 1755; 19, 29, :i4, 1770.

Armin, Robert : gwcl \. R.
Ascham, Roger, rhif 21, 1788.

Ash, Simeon, rhif 3, 1645.

Asheton, R., D.D., rhif 2, 1768.

Assor o Fj'nyw = A8seriu8 Mcnevon-
8is, d.f. 1574; rhif 17, 1722.

Aubrey, John, rhif 9, 1721.

Aubrey, Sir John, d.f. 16.*<9.

Augustus, W., rhif 32, 1794.

loffo, Sir Joseph, rhif 32, 1774.

B.

Aylo

B., R. (R. B.), rhif 2, 1728.

B., S. (S. B.), rhif 2, 1728.

B., W. (W. B.), rhif 9, 1707.

Baddon, Thomas, Esgob, rhif 1, 1688.
Baddy, Thomas, rhif 1, 2, 1703; 2,

1705; 4, 1713; 2, 1728; 3, 1739;
5, 10, 1740.

Badger, Richard (argraffydd), rhif 3,

1639.

Baldwin (Archesgob), rhif 2, 3, 1585.

Baldwyn, H. (argraffydd), rhif 11,

1789.

Ballard, William, rhif 1, 1651.

Barker, Christopher a Rol>ert (argraff-

wyr),rhif 1, 1588; 1, 1597; d.f. 1699;
1, 1606; 2, 10.30; 5, 1677.

Baker J., rhif 39, 1792; 18, 1795; 25,

1797.

Rikcr, Robert, rhif 4, 1606.

Ban^'or, Escob, rhif IS, 1777.

Banld Cloff ( = Thomas Jones), rhif
3;'>, 1709.

Barns, E<lward, rhif 1, 1784; 3, 1785;
12, 1792.

Barnes, Joseph (argraffydd), d.f.

1587; rhif 2, 1594; 1, 1695.

Barrington, Daincs, rhif 34, 1775.
Risset, Cliristopher, rhif 5, 12, 17,

1784.

Basset, T., rhif 2, 1678.

Ba8ge<l, loan (argraffydd), rhif 1, 2,

1718; 1,2, 1727.



734 DANGOSEG.

Bashed, Maro (argraflfydd), rhil 16,

170S;7, 1769.

Baskerville, Lawrence, "rliif 3, 1688.

Batty, J., rhif 4. 1721.

Baxter, Richard, rhif 4, 1685; 2,

1693 ; 1, 2, 1677 ; 4, 1699 ; 18, 1750

;

1, 1751; 12, 1777; 1, 1790; 1, 1792.

Baxter, William, Rhagdraith ; rhif 4,

1719; 4, 1733.

Baylis, T., rhif 16, 1797.

Bayly, John, rhif 1, 1630.

Bayly, Lewis (Esgob), rhif 1, 1630.

Baynes, W. (Uyfrwerthydd), rhif 4,

1797.

Beadles, Elisha, rhif 22, 1715.

Beda, yr Hybarch, rhif 6, 1587.

Bellarmin, R. (Cardinal), rhif 1, 1618.

Bellot, Hugh (Esgob), rhif 1, 1588.

Bentham, Joseph (argraffydd), rhif 1,

174G.

Bertram, C. 1., rhif 6, 1587.

Bess PoAvys, rhif 1, 1750.

Bess, Thomas [Bissc], D.D., rhif 3,

Bevan, H., rhif 17, 1796.
Beveridcre, W. (Esgob), rhif 2, 1658

;

9, 1693; 2, 1701 ; 6, 1707; 3, 1717;
8, 1720; 1, 1722; 6, 1723; 2, 1725-6;

7, 1776; 12, 1780 ; 9, 1793; 29, 1799.

Bew, J. (argraffydd), rhif 15, 1777.

Beynon, Thomas, rhif 5, 1717; 1,

1719.

Bickerton, W., rhif 4, 1733.

Bill, John (argraffydd), rhif 1, 2,

1620; 1, 1634; 5, 1677.

Bingley, W., rhif 10, 1800.

Bird, W., rhif 4, 1642.

Birt, S. (argraffydd), rhif 15, 1745.

Bisco, John, rhif 2, 1766; 14, 1767 ; 1,

1796.

Bisse, Thomas, D.D., rhif 3, 1722.

Bishop, George, rhif 1, 1590.

Blackall, Esgob, rhif 2, 1733.

Bodvel, Peter, rhif 1, 1664.

Bogatsky, C. H. V., rhif 7, 1771.

BoUifant, Edmund (argraffydd), rhif

2, 1585.

Bogue, David, rhif 4, 1793.

Boston, Thomas, rhif 1, 1769.

Bostock, R. (argraffydd), rhif 14, 18,

1647.

Bound, Wm., rhif 7, 1658.

Bourn, Samuel, rhif 5, 1756.

Bowdler, John, Ysw., rhif 10, 1798.

Bowleg, W. L., rhif 21, 1782.

Bowyer, W. (argraffydd), rhif 4, 1712;

4, 1726; 5, 1730; 7. 1731; 8, 1769.
Boxhorn. M. Z., rhif 4, 1654.
Boyer, J., rhif 6, 1718.
Bradbury, Thomas, rhif 5, 1733.
Brevint, Dr. Daniel, rhif 4, 1756 ; 16,

1760.

Brewster, Edward (argraffydd), rhif

3, 1646.

Brewster, Thomas, rhif 1, 1654; 7,

1657 ; 3, 1697.

Bridge, J. a D., rhif 3, 1706.

Briel, Parch. Mr. rhif 24, 1766.

Brisco, John, rhif 2, 1706; 14, 1767;
1, 1796.

Brooke, R. rhif 2, 1694.

Brooks, Thos., rhif 4, 1732; 4, 1782;
16, 1783; 5, 9, 1792.

Broster, P. (argraffydd), rhif 20, 1783.

Brough, Wm., D.D., rhif 4, 1658.

Brown, J. (argraffydd), rhif 29, 1792.

Brutus, rhif 18, 1799.

Buckland, J. (argraffydd), rhif 9,

1769.

Bulkeley, Mr., rhif 1, 1603.

Bunyan, John, rhif 2, 1719; 3, 1721

;

7, 1722; 1, 1726; 5, 1731; 2, 6,

1737; 1, 4, 1744, 1, 4, 1765; 5, 11,

15, 17, 1766; 2, 5, 7, 10, 11, 20,

1767; 6, 7, 9, 1768; 3, 4, 1770; 13,

18, 1771; 4, 1774; 7, 1775; 6, 1776;

4, 1781; 3, 8, 1782; 3, 11, 1784; 2,

1785; 5, 1788; 6, 1789; 3, 10, 11,

12, 1790; 29, 1791; 12, 1798.

Burder, George, rhif 28, 1797.

Burkitt, William, A.C., rhif 3, 1704;

1, 1722.

Burnet, Gilbert (ESgob), rhif 5, 1730.

Burton, Robert (R. B.), rhif 3, 1695;
3, 1730.

Bushel, Thomas, rhif 1, 1642; 2, 3,

1649; 2, 1660.

C.

Cambrensis, Giraldus, rhif 2, 3, 1585;

6, 1755; 17, 1763.

Camden, William, rhif 2, 1586; 1590;

1602; 4, 1603; 2, 1604; 4, 1610; 2,

1614; 3, 1623; 2, 1639; 1, 1674; 5,

1696; 5, 1701; 18, 1772; 21, 1789.

Campbell, John, LL.D., rhif 37, 1774.

Cann, John, rhif 6, 1790; 15, 1796.

Caradog o Lancarfan, rhif 1, 1584:
gwel Wynne, William; a Powel,.
David.

Carbery, Richard, larll, rhif 4, 1646.

Carnes, E. (argraffydd), rhif 7, 1798.

Carter, Isaac (argraffydd), rhif 2,

1716; 1, 1719; 5, 1722; 4, 1724; 1,

1725-6; 3, 1729; 4, 1730.

Case, Thomas, rhif 5, 1645.

Cave, John a Jano, rhif 13, 1792.

Caxton, William (argraffydd), Rhag-
draith ; d.f. 1579.

Ceniiick, John, rhif 8, 1744; 21, 1759.

'Ceidwad Carchar ' ( = Walter Wat-
kins), rhif 17, 1790.



DANOOSEO. 735

Cha<l, Thoma* (argrafTydd), rhif 1,

1580.

ChaiuUer, rhif 1, IGOO ; 4, \i:i3.

Charles, K«lwarJ, rhif 35, 17UU.

Charles, Thomas, B.A. (o'r Bala),

rhif 1, Um. 15, 1775; 3, 1778; I,

178i); 1, 17US; 2. 31, 171>1».

Chauncuy, Isaac, rliif 1, 1711.

Cbetwind. Phil. (argratFyild), rhif 2,

165G;3, 4, 5, 1058; 4, 1G75.

Cheswell, R., rhif 2, 1GI)5.

Churchyard, Thomas, rhif 4, 1587

;

26; 1775; 2, 177G.

Clark, M., rhif 5, 1081 ; 1, 1697.

Clarke, 30, 1798.

Clarke, Dr. Adam, t. 1 ; rhif 26, 1770.

Clarke, Dr. E. I)., rhif 34, 1793.

Clarke, John, rhif 27, 40, 1794.

Clavis, R., rhif 1, 1097.

Clements, Harri,rhif 17, 1711 ;6, 1718.

Coats, Thos., 1038.

Coke, Sir G., rhif 9, 1057.

Coke, Dr. Thomas, rhif 9, 1776.

Cooke, Wm., 10.38; 4, 1723; 3, 1725.

Cooks, J. (argratfvdd), rhif 37, 1792.

Cole. Eliseu-s, rhif 2, 1711; 4, 1729;
9, 1700; 24, 18()0.

Coles, A., rhif 1, 1051.

Colier, Thomas, rhif 28, 1790.

Collins, Freeman, rhif 7, 1093; 13,

1700.

Commelin, lerom, rhif 6, 1587.

Corsellis, Ffrodrie, t. 1.

Cotton, Charles, rhif 4, 1689.

Coverdale, Miles, d.f. 1548; rhif 2,

1595.

Cradoc o Lancarfan, rhif 1, 1584.

Cradoc, Walter, rhif 5, 16-i6; 1, 1654;
4, 1084.

Cradock, Samuel Owen ( = y Parch.
Edumnd Jones), rhif 9, 1743 ; 12,

1745.

Cradock, Josej^h, rhif 32, 1777.

Cragg, John, rhif 7, ir>50.

Creerv, J. M'. (argraffydd), rhif 18,

1793.

CriNVso, Robin, rhif 1, 1741.

Cromwel, Oliver, rhif 3, 4, 1648.

Crook, rhif 1, 1000.

CrcK)k, J.»hn (Crynwr), rhif 8, 1773.

Crouch, Humphrey, rhif 0, 1071.

Crouch, Nath. (argrafiydd), rhif 2,

1695.

Crowley, Robert (argraffydd), rhif 1,

1555; 2, 1575.

Crowther, U., rhif 4. 1664.

Cuml>erlaud, G., rhif 22, 1796.
Cuney, Cant., rhif 6, 1643.
' Cymro gelynol i bob Gorthroch,' rhif

18, 1789.

Cyffin (neu Kyffin), Edward, rhif 2,

1603.

CjrfHn (nea Ryfiin), Moms, rhif 2,

1587 ; 1, 151M.

Dafydd ab Gwilyra, rhif 11. 1789.

Dafyild a]> lo.m ( -y Parch. Dafydd
Jones, Llangaii). rhif 5, 1784.

Dafydd Ddu Hiraddug, rhif 1, 1567,
t. 11.

Dafvdd Ddu o Er>Ti, rhif 3, 1791 ; 10.

1794.

Dafyd.i, Enoch, rhif 23. 1784.

D.-ifydd, I fan, rhif 20, 1788.

Dafydd, Morris, rhif 20, 1796.

Dafydd, Methusalem (Towyu), rhif

4, 1789.

Dafvdd, Philip, rhif 22, 1791; 18,

1797.

Dafy.ld, Rhys, rhif 14. 1776.

Dafydd, Thomas, rhif 34, 35, 1774;
l.-i, 16, 1776; 31, 1777; 6," 20, 1779;
17. 1782; 19, 20, 1784; 24, 1790;
30, 1792.

Dafydd, Tomos, rhif 28, 1788.

D'Avenant, Caleb, rhif 4, 1064.

Davies, Benjamin, D.D.^ rhif 25,

1771.
Davis, C, rhif 6, 1729; 4, 1733.

Davies, (.\vlwaladr, rhif 2. 1754.

Davies, Da\'id (Castell Hywel), rhif

24, 1779; 33, 1792; 12, 1795; 33,

1798; 6, 1799.

Davies, David, rhif 1, 1719.

Davies, D. (Trelech), rhif 22, 1797.

Davies, David (Treflfynnon), rhif 4,

1796.

Davies, Edward, rhif 12, 1796.

Davies, Griffith (Bedyddiwr), rhif 8,

1760.

Davie.«i, James, rhif 5, 1717.

Davies, Jolm (Cydwcli), rhif 5, 1661.

Da\'ies, John (Rhiwlas), rhif 1, 1616;
21, 1716; 2, 1736.

Davies, Dr. John (Mallwyd), rhif 1,

1020; 1621; 2, 1632; 1, 1633; 6,

1083; 4. 1084; 3, 1688; 3, 5, 8.

1710; 9, 1711.

Davies. John, rhif 1, 1719; 9, 1782.

Daviiv?. Ivcwis(Ty'r Dwnovu), rhif 14,

1700.

Davies, Lockyer (argraffydd), rhif 12,

1788.

Davies, Maurice, rhif 14, 1789,

Davies, Miles (Trc'r Abad), rhif 18,

1716.

Davies, Morris, rhif 6, 1754; 20,

1759; 7. 1762; 18, 1764; 27. 1767;
10. 36, 42. 1774; 35, 1776; 21,

1781 ; 22, 1784; 18, 1785; 18, 1785;
11, 17S7;26, 1793; 45, 1794
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Davies, Mr. (o Drewylan), rhif 1,

1688.

Davies, Parchedig Mr. (Caatell

Nedd), rhif 23, 29, 1788.

Davies, Richard (Crynwr), rhif 1,

1687; 3, 1705; 18, 1765.

Davies, Richard (llyfrwerthydd), rhif

1, 1661.

Davies, Richard (Esgob), rhif 1, 2,

1567; 2, 1573; 1577; 2, 1774; 14,

1778.

Davies, R., M.A. (Ross-Crowther),
rhif 4, 1726.

Davies, Robert (Nantglyn), rhif 7,

1793; 14, 1800.

Davies, Rondl, rhif 1, 1660; 3, 1675.
Davies, Samuel (America), rhif 8,

1789; 21, 1798.

Davies, Thomas (Coetty), rhif 36,

1792.

Davies, T., rhif 15, 1762; 1, 1769; 24,

1774; 24, 1784.

Davies, Thomas (argrafFydd), rhif 3,

1774; 1, 1775.

Davies, Walter, rhif 1, 1603; 7, 1769;
1, 1791; 19, 21, 1793; 1, 1795; 2,

10, 1798; 37, 1799; 14, 1800.

Davies, William, rhif 11, 1777.
Davies, William (Oapel Isaac), rhif 2,

1716; 5, 1717.

Dalrymple, John, rhif 13, 1786.

Dalton, W. H., rhif 44, 1794.

Daniel, John (argraffydd), rhif 24,

1770; 20, 22, 1777; 23, 1779; 7, 8,

9, 18, 1782; 19, 1784; 12, 1788; 7,

8, 10, 11, 1786; 9, 10, 1787; 5, 7,

8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 28, 29,

1788; 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 22,

23, 24, 30, 35, 1789; 8, 9, 14, 15,

20, 21, 22, 1790; 12, 14, 15, 21, 22,

23, 24, 1791 ; 10, 11, 14, 16, 17, 18,

20, 21, 27, 30, 1792; 11, 15, 16, 23,

1793; 9, 11, 16, 17, 21, 28, 1794;
4, 12, 1795; 1, 9, 17, 26, 1796; 13,

1797; 3, 12, 13, 17, 21, 1798; 5, 14,

1799.

Daniel a Ross, rhif 34, 1791 ; 20, 1794.

Daniel ab loan, rhif 33, 1794.

Dawks, Thos., rhif 4, 1675; 1, 3,

1677; 1, 1681.

Dawson, G., rhif 3, 1659.

Daye, John (argrafFydd), d.f. 1563;
rhif 3, 1573; 6, 1573.

De Barri, Giraldus, rhif 2, 3, 1585,

De Courcy, rhif 1, 1784.

De Foe, Daniel, rhif 1, 1661.

Delany, Dr. Padrig, rhif 4, 1764,

Delaune, Thomas, rhif 3, 1720.
Dell, W., rhif 10, 1792.

Denham, Henry (argrafFydd) rhif 1,

3, 5, 1567 ; 1, 1577 ; 1, 1584.

Denham, W., rhif 18, 1760.

Dent, Arthur, rhif 1, 1629; 4, 1630;
1 (3), 1677 ; 3, 1682.

Des Moulins, Jacob, rhif 35, 1794.

Despagne, John, rhif 2, 1658.

Dewi, lago ab, rhif 2, 1658; 1, 4,

1714; 6, 1716; 3, 5, 1717; 2 1719;
2, 1725-6; 1, 1730; 7, 1743; 1,

1750; 12, 1760; 5, 1768.

Dewi, loan ab, rhif 5, 1717.
Dobson, Peter, rhif 10, 1744.
Dod, Mr., rhif 3, 1692.

Dod, B., rhif 13, 1750.

Doddridge, Dr. PhiHp, rhif 18, 1750

;

I, 1751; 2, 1776.
Doddridge, Syr John, rhif 33, 1630

;

II, 1714.

Dodsley, R. a J. (argraffwyr), rhif

16, 1764; 22, 1775; 1, 1788.

Dodwell, Henry, rhif 1, 1689.

Doe, Charles, rhif 3, 5, 1732.

Doolittle, Tho., rhif 2, 1703; 3, 1738;
10, 1740.

Dorrington, Theophilus, rhif 3, 1700;

3, 1702.

Dove, S. (argrafifydd), rhif 1, 1664.

Downing, M. (argrafifydd), rhif 3,

1744; 3, 11, 1745.
Downing, Joseph (argrafifydd), rhif 6,

7, 10, 1711; 3, 17151 4, 1717; 1,

1737.

Drayton, Michael, rhif 1, 1613.
Drexelius, Jeremiah, rhif 1, 1661.
Dryden, John, rhif 4, 1695; 8, 1713.
Durston, Tho. (argrafFydd), rhif 1,

1699; 8, 1700; 8, 1710; 4, 5, 9, 18,

1711; 8, 1712; 6, 8, 1716; 22,

1715; 5, 6, 1720; 8, 1721 ; 7, 1722;
3, 1723-4; 3, 1725-6; 3, 1731 ; 2,

1733; 9, 1737; 3, 1739; 4, 5, 6,

1740; 10, 1741 ; 1, 5, 1743; 2, 1744;
10, 1745; 3, 1749; 1, 1750; 4, 10,

12, 1752; 4, 5, 1753; 3, 5, 10, 1756;
4, 6, 1757.

Dyer, William, rhif 4, 1688; 3,

1706; 9, 1714; rhif 6, 1731.

E.

E., E., rhif 8, 1693; 1711; 5, 18.

E., R. (R. E.), rhif 7, 1657; 3, 1629.

E., L. (L. E.), rhif 11, 1762; 1, 1770;
16, 1777.

Earl, Jabez, D.D., rhif 3, 1735.

Eddowes, J. a J. Cotton (argrafifwyr),

rhif 1, 1751; 5, 1752; 1, 1755; 2,

1758 ; 3, 1765 ; 18, 1771 ; 1, 1772 ; 4,

1773; 2, 1776; 4, 1771 ; 1, 1784; 1,

1788.
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Eddowca, J., rhif 18. 175i>; 14, 1768;
liO, 1772; 2S, 177i5 ; 2:J. •J4. 1783.

Ea.lowcs, J. a W., rhif 1, 27, 31,
17Uii;2G, 17'J3.

Eawards, Charles, rhif 1, 4, 1071 ; 1,

4, 5, ir,75: 1, 107(5;.'J, Ti, 1082; 4,

108-1; 4, 1G80;3, 10S8.

EclwarOa, Parch. Dax-id, rhif 6, 1771.
Edwards, John (Nanncrch), rhif 1,

10S8.

Edwarcbi. John, D.I)., rhif 1, 1709.

Edwartls, J«>hu ((Ilyn Coiriog), rhif

20, 1707 ;0, 7, 1708.

Edwards, Jolm, rhif 3, 1.588.

Edwards, Jouathaii, rhif 10, 1093 ; 1,

1GJ4.

Edwanls, Roger, rhif 1, 1745.

Edwards, Thomas (Nant), rhif 14,

1704 ; 4, 1775 ; 28, 1777 ; 1, 1778 ; 4,

1787; 18, 1790; 37, 1798; 38, 1794.

Edwards, W. (argrafFydd), rhif 3,

1794; 10, 1796; 2, 12, 37, 1798; 12,

1799.

Edwards, Thomas (Offeiriad), rhif 13,

1708.

Edwartls, Thus. (Rhual), rhif 5, 1099.

Edwards, William, rhif 2, 1709; 2,

1710.

Efan, Rhys (argraffydd), rhif 2, 1753.

Einon, Johu, rhif 0, 1737.

Elliot, Johu, rhif 18, 19, 20, 1643.

Ellis, Cadwaladr (Bala), rhif 5, 1700;

3, 1703.

Ellis, Dafydd (Derwen), rhif 1, 16,

1774; 1, 1770.

ElUs, E. (Eglwys Rhos), rhif 8, 1761.

Ellis, Ellis ah (Llandrillo, yr un a'r

uchod, ef allai), rhif 7, 1750.

Ellis, Evan (Lhuilihangel), rhif 2,

1758; 9, 1759.

Erl)ery, William, rhif 18, 1653.

Ellis, Rowland, rhif 10, 1727.

Ellis, Thos., rhif 1, 1003.

Enderhio, Percy, rhif 4, 1661; 1,

1003.

Erbury, William, rhif 8, 1652; 18,

1053; 4, 1059; 4, 1685; 13, 1770.

Erskine, El>cnezer, M. A., rhif 5, 1744;

7, 1759; 21, 1704:14, 1707; 7, 1783.

Erskine, Ralph, M.A., rhif 5, 1744;
15, 1745; 31, 1765; 1, 1790; 19,

1791 ; 4, 1792.

Evans, Arise, rhif 2, 1640; 4, 1652.

Evans, Ik-njamin (Trewen a Llan-

awchll>ni), rhif 7, 1767; 7, 1709; 4,

1772; 5, 1776; 11, 1788; 10, 18,

36(?), 1789; 9, 1790; 2, 1797.

Evans, Christmas, rhif 12, 1796; 18,

1800.

Evans, Parch. D. Silvan, rliif 1, 1070

;

3, 1686; 6, 1703; 8, 1704; 3, 1707;

76

9, 1716; S. 1717; 17, 1764; 19,
1707.

Evans, D. (argraffydd), rhif 3, 1652.

Evans, David (Plaa Du), rhif 3, 1716-

Evans, David (Trehodyn), rhif 6,

1722.
Evans, Evan (lenan Brydydd Hir)

rhif 8, 1757; 10. 17^4; 7. 1709; 2,

1770; 9, i::
—

1776.
Evans, E. (:. s, 1772;

14.29, 177.,., .-'2,34,42,
1774; 3, 21, 1775; 9, 13, 14, 23.

1770; 0, 13, 25, 1777; 7, 22, 26,
1778; 1, 12, 14, 16, 19, 20, 27,
1779; 2, 16, 1780; 8, 11, 12, 19, 21.
1781; 10, 13, 14, 15, 10, 17, 1782;
22, 1784.

Evans (neu Evan), Edward (AberdAr),
rhif 5, 1757; 15, 1707; 20, 1776.

Evans, — rhif 1, 1060.

Evans, Henry (Bedwellty), rhif 7,

1700; 19, 1781.
Evans, Hugh, M.A., rhif 17, 21, 1773.
Evans, Hugh (cyhoeddwr), rhif 27,

1707.

Evans, Jenkin, rhif 2, 1708.
Evans, Parch. Jenkin, rhif 10, 1744.
Evans, John, rhif 18, 1778; 13, 1793.

Evans, J. (argraffydd, Aberhonddu),
rhif 7, 12, 17, 38, 1784.

Evans, John (argraffydd, Caerfyrdd-
in), rliif 2, 179 ; 2, 10, 13, 18,

22, .JO, 1797 ; 4, 6, 8, 10, 14, 20, 34,

35, 1798; 17, 18, 20, 21, 22, 23,

1799; 18, 1800.

Evans, John, M.A., rhif 2, 1765; 7.

1709; 2, 1773; 13, 1800.

Evans, John (Pistyll Meugan), rhif

2, 1729.

Evans, John (Eglwys Qymmun), rhif

8, 1752.

Evans, John (Bala), rhif 2, 1759; 1,

2, 1761.

Evans, John (llyfrwerthydd), rhif 17,

1794.

Evans, .Tohn (Llanarth), rhif 1^ '"'"»

[Ifan Tomas lUiysj.

Evans, J., rliif 13. 1741.

Evans, Josiah, rhif 13, 1793.

Evans, Lewis (St. Clc;i!s>. rhif It,

12, 19, 1711.

Evans, hoMiia (Llandyasilio), rhif 9,

1737.

Evans, Richard, rhif 7, 1750.

Evans, Theophilus, rhif 1, 1715; 4,

1716; 3, 1717; 3, 1722; 7. 1728;
2, 1733; 4, 12, 17i<>:9. 1747; 4,

12, 1752 ;4, 17" ':2, 1760;
10, 1777:3, 17 '.

Evans, Thou. (I ,. rhif 22,
30, 1793; 3, 10, 1795; 5, 1796.
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Evans, Thomas (Llanfair Caereinion),

rhif 3, 1746.

Evans, Thos. (Pengwem, yr un d'r

uchod, tybygid), rhif 5, 1750; 17,

1774.

Evans, T. (argraffydd), rhif 17, 1774;
19, 26, 1775; 15, 1781 ; 16, 1783; 6,

1784; 32, 1798.

Evans, Titus (argraffydd), rhif 14,

1787 ; 9, 10, 1789; 28, 29, 1790; 9,

19, 1791; 4, 5, 6, 9, 12, 1792; 1,

1793.

Evans, W. (Llanhaden), rhif 14, 1771.

Evans, W. (o'r Fedw Arian), rhif 1,

1786; 13, 1789.

Evans, Parch. W. (Towy Castle), rhif

10, 1798.

Evans, William (Caerfyrddin), rhif 2,

1707; 6, 1714; 5, 1717; 11, 1759;
5, 1771.

Everingham, J. (argraffydd), rhif 2,

1756.

Everingham, W. (argraffydd), rhif 1,

2, 4, 5, 1693.

Ewer, Samuel, rhif 3, 1767.

Ewets, Edward, rhif 6, 1705.

Eyre, C. (argrafifydd), rhif 2, 1780.

Eyre, Edward John, rhif 1, 1753.

Eyres, William (argrafifydd) rhif 28,

1771.

F.

Fychan, Mrs. Margaret (o Lwydiarth),
rhif 1, 1689.

F (FF).

F., J. (J. F.), rhif 6, 1713.

Farley, E. (argraffydd), rhif 7, 1753

;

1, 5, 6, 1754; 3, 1755; 1, 7, 1757;
5, 1758; 12, 1762; 13, 1764; 2,

1765.

Farley, Felix (argraffydd), rhif 1,

1742; 2, 1743; 7, 8, 1744; 7, 8,

1745; 3, 1747; 11, 20, 1750; 3,

1751; 14, 1752; 3, 1753.

Farley, Samuel a Felix (argraffwyr),

rhif 4, 1739; 12, 1749.

Farley, Samuel (argraffydd), rhif 5,

1732; 2, 1746; 14, 1750; 3, 1754;
13, 1765; 15, 1767.

Faust, John, t. 1.

Ffaust, neu Ffust, John, t. 1.

Felton, W. (argrafiydd), rhif 17,

1794.
Fisher, Edward, rhif 1, 1651; 1,

1754; 11, 1782.
Flavell, rhif 9, 1792.

Fletcher, J., rhif 9, 1799.

Fletcher, T. (argraffydd), rhif 4,

1791; 9, 1793; 8, 1794.

Fleetwood, rhif 4, 1657; 2, 1658.

Fleetwood, Esgob, rhif 6, 1713; 5,

1716.

Flesher, James, rhif 1, 1654; 6, 1655.

Flesher, M. (argrafifydd), rhif 3, 1685.

Ffossett, Benjamin, M.A., rhif 1,

1792.

Foley, Rich., rhif 43, 1792.

Foulks, T. (Bala), rhif 1, 1761.

Foulkes, Wm., rhif 1, 1685; 1, 1688.

Ffowks, Edward, rhif 1, 1664.

Fox, George (y Crynwr), rhif 5,

1660.

Fox, John, rhif 37, 1707 ; 4, 1784,
Fox, John, rhif 42, 1794.

Francis, Abel, rhif 23, 1775.

Francis, Benjamin, rhif 20, 1774; 7,

10, 1786; 8, 1787; 21, 1790; 16,

1793; 11, 1794; 14, 1799.

Francis, Edward, rhif 9, 1799.

Francis, Enoch, rhif 2, 1729; 3, 1733.
Frankhn, Dr. Benjamin, rhif 2, 1730.

Free, rhif 24, 1788.

Frith, John, rhif 3, 1573.

Froissart, Sir John, rhif 6, 1797. '

Frossardus, Johannes, rhif 6, 1587-

G., J. (J. G,)), rhif 10, 1774.
Galfridus Monemuthensis ( = Sieflfrai

o Fynwy), t. 2 ; rhif 1, 1585 ; 6,

1587.

Gambold, J., rhif 27, 1789.
Gambold, W., rhif 2, 1727.
Gastrel, Esgob, rhif 2, 1773.
Gawler, F., rhif 6, 1659.

Gearing, Henry, rhif 8(1), 1748.

Gemeticensis, Wilhelmus, rhif 4,

1603.

GensfiEleisch ( = Guttenberg), t. 1.

* Gentleman of Oxford,' rhif 6, 1709.

George, Sarah, rhif 1, 1687.

Gerson, John, rhif 2, 1672.

Gibson, Edmund (Esgob), rhif 5,

1695; 6, 1696; 4, 1711 ; 3, 1742.

Gilbortson, William, rhif 2, 1663.

Gildas, t. 2; d.f. 1563; 2, 1668;
6, 1587; 16, 1610; 1, 1638.

Giles, Dr. J. A., t. 2 ; rhif 6, 1587.
Gill, Dr. John, rhif 5, 6, 1751 ; 16,

1782; 1, 1799.

Gilpin, W., rhif 22, 1782; 32, 1789;
11, 1800.

Giraldus Cambrensis, Sil., rhif 2, 3,

1585; d.f 1602; 4, 1603.
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Gloss, John, rhif 4, 17C4 ; 4, 1760 ; 3,

17»1.

Gmlwin, Dr. Francis (Esgob), rhif 2,

1516.

Gootlinan, Dr. Gabriel, rhif 1, 1588;

1, 1G03.

Goodman, John, rhif 1, 1725G.
GosUng, K., rhif 7, I717;rhifr), 1719.

Gougo, Thomas, rhif 37, 1G72;I,4,
1075 ; ;j, 1070 ; 5, 1077 ; 4, 10S4 ; 4,

5, 101>3;5, 17-24.

Gower, John, t. 3.

Grahhain, John (argraffyild), rhif 11,

20, nryj.

Graeham, John (argrafTydd), rhif 9,

1700.

Gray, T., rhif 34, 1798.

Grew, Oba.liah, D.D., rhif 1, 1785.

Greeuhill, W., rhif 7, 1057 ; 4, 1727.

GrifHc'8, Jonathan, rhif 1, 1740.

GritHes, Ijcwi.s, rhif 1, 1723.

Gritlin, Beunet, rhif 3, UkS2.

GritUn, Sarah (argraffyddes), rhif 2,

1050; 4, 1058.

Griflith, Alecsander, rhif 5, 1652; 14,

1653; 2, 3, 1054.

Griffith, Benjamin, rhif 2, 1730.

Griffith, — (Bron y Garth), rhif 1,

1085.

GrUhth, Daniel, rhif 8, 1790.

Griffith, E., rhif 2, 1775; 8, 1783; 4,

1785; 52, 1790.

Griflith, George (Esgob), rhif 1, 2,

1052 ; 3, 1058 ; 4, 1004 ; 1, 1685 ; 16,

1716.

Griffith, Gwilym ab, rhif 1, 1773.

Griffith, Hugh (Llwyn Brain), rhif 7,

1750.

Griffith, lenan ab, rhif 3, 1717.

Griffith, Joliu (Glandwr), rhif 20,

1791.

Grifhth, John (Pant Seison), rhif 23,

1766.

Griffith, John (Caernarfon), rhif 23,

1783; 1, 1788; 21, 1799.

Griffith, Morris (Hwlffordd), rhif 18,

1770; 8, 1784.

Griffith, Wm., rhif 8, 1774.

Griffiths, Evan (argraflytld), rhif 15,

1775.
Griffiths, Thomas (Tan Gimel), rhif

24, 1779.

Griffiths, Vau^han (argrafTydd), rhif

2, 1793 ; 2. 1 79 1.

Griffiths, William Hughes, rhif 18,

1799.

Grindal, Archcsgob, rhif 1, 1567 (t.

13).

Grotshead, Robert, rhif 5, 1700; 3,

1719.

Gross, rhif 15, 1784.

Orotius. Hugo, rhif 9, 1716; 6, 1765.

Gruffydd ab Arthur ( = Sieffrai o
F>Tiwv), t. 2 ; rhif 1, 1585 ; ; 1687.

Grutfydd, Han neu leuan, rhif 3,

1717.

Gryffythe, Hughe, rhif 4, 1678.

Cfuillim, John : g\*'eler G w i 1 y ra, John
G u I iehuus, Moses : gwelcrW i 11 i am a

,

Moses.
Guliehuus Newbricensis (= Gwilym

Bach), rhif 6, 1587.

Gurnal, W., rhif 21, 1775; 18, 1784;
31, 1794.

Guttenberg, John (argraffydd), Rhag-
draith, t. 1.

Guyse, John, D.D., rhif 31, 1794; 3.

18(K).

Gwallter Mechain, rhif 1, 1603; 7,

1769; 1, 1791; 19, 21, 1793; 1.

1795; 2, 10, 1798; 37, 1799; 14,

1800.

*Gweinidog o Eglwys Loegr,* =
Jones, Griflith ( Llanddo^^Tor).

* Gweiniilog o Eglwys Loegr,' rhif 24,

1768; 20, 1778.

Gwilym, Dafydd ab, rhif 11, 1789
Gwil^-m, loan ab (St. Athan), rhir

27 1793.

GwiljTn, John, rhif 2, 1611 ; 6, 1660;
5, 1664; 6, 1724.

Gyles, F., rhif 6, 1729.

Gyles, T. (cyhoeddwr), rhif 1, 1729L

H.

H., I. (I. H., Pabydd), rhif 1, 1670.

H., J., rhif 14, 1740.

H., W. (W. H.), rhif 4, 1671.
Habington, rhif 1, 1638.

Haliwel, J. 0., rhif 5, 160.3.

Hall, Robert, rhif 18, 1794.

Hall, Dr. J., rhif 9, 1782; 3, 1800.

Hall, Henry, rhif 1, 1001 ; 1, 1077.

Hallward, Tarch. John, M.A., rhif 3,

1777; 2, 1787.

Har])er, Thos. (argraffydd), rhif 3,

1030.

Hartley, David, rhif 32, 1799.

Harvey, Richard, rhif 3, 1503.

HarWe, John (argraffydil). rhif 4, 5,

7, 13, 24, 1707; 15, 1771; 7, 1772;
18, 1773; 0, 1708.

Harri, (Jcorge Owen, d.f. 1604.

Karri, loan, rhif 1, 1725.

Harri, Miles, rhif 1, 1725.

Harries, E., rhif 35, 1798.

Harries, John (Llanfryuach), rhif 10,

1791.

Harries, John (Capel Isaac), rhif 2.

1716.
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Harries, John (Cydweli), rhif 3,

1688.

Harries, Solomon, rhif 11, 1774; 24,

1783.

Harris, Howel, rhif 3, 1742; 9, 39,

1774; 19, 1782; 13, 1792.

Harris, Joseph (Gomer), rhif 31, 33»

1793; 11, 1796.

Harry, Dafydd, rhif 2, 1730.
Haasal, Charles, rhif 6, 43, 1794.
Havard, James, rhif 1, 1670.
Hearnius (Heame neu Hearn),
Thomas, rhif 22, 1716.

Heath, Charles, rhif 38, 1793.
Henderson, James (argraffydd, Hafod)

rhif 1, 1800.

Henry, Matthew, rhif 2, 1708; 2,

1716; 6, 1717; 3, 1728, 7, 1743; 5,

1768; 1, 1772.
Henry, Philip a M., rhif 1, 1687.

Herbert, Sir Thomas, rhif 1, 1635.

Herbert, Wm. (Maes y Berllan), rhif

6, 1761 ; 23, 1775.

Hervey, Parch. J., rhif 15, 1760; 15,

1771; 7, 1772; 3, 1785.

Heton, Thos., rhif 9, 1707.

Hett, Richard (argraffydd), rhif 1,

1732 ; 15, 1768.

Heylyn, Dr. Peter, rhif 5, 1681.

Heylyn, Rowland, rhif 2, 1630.

Hils, Harri (cyhoeddwr), rhif 2, 1718;
1, 1727.

Hill, Henrv, rhif 5, 1677; 1. -'- 1718;
1, 1727 ; 2, 1780.

Hill, Sir Richard, rhif 2, 1769; 3,

i;83;34, 1789; 13, 1790.

Hill, Rowland, rhif 15, 1775.

Hoadlcv, Dr. Benjamin, rhif 9, 1717.

Hoarc, Sir Richard Colt, rhif 4, 1603.

Hodges, J. (ar^-aftydd), rhif 4, 1791.

Hodges, W., rhif 17, 1794.

Hoey, Peter (argi-aflfydd), rhif 12,

17*76.

Holford, M., rhif 36, 1798.

Holmes, Benjamin (Ci^nwr), rhif 2,

17'16:20, 1777.

Holland, rhif 10, 1610.

Holland, Robert, rhif 1, 1600; rhif 3

(2), 1677; 1 (2), 1681.

Hol.lsworth, E., rhif 32, 1799.

HuldHWortli. T., rhif 6, 1709.

Hope, W. (Tivfo.styiL), rhif 17, 1765.

Ho[)kin, Le\\\?<, iljif 15, 1767.

Horsley, Samuel (Ksgob), rhif 10,

1791.

Morton, C.l r,, 6, 8, 1648; 7,

' V 16, 1780.

1. rliif 10,

..„,.., ., . . . ., .,..., .;, 1726.

Howel, J. (o c^ydwoli), liiif 3, 1600.

Howell, William (Llanidloes), rhif 3,

1688.

Hucks, Mr., rhif 14, 1795.

Huddesford, J., rhif 10, 1760.
Huet, Thomas, rhif 1, 1567 ; 1, 1620.
Hughs, J., (argraffydd), rhif 17, 1764;

18, 1768; 15, 1769.
Hughes, A. (argrafiyddes), rhif 7,

1793; 12, 1794.

Hughes, D. (LlanelU), rhif 16, 1782;
7, 1783.

Hughes, Evan (Llanfihangel y Pen-
nant), rhif 4, 1777.

Hughes, Henry (argraffydd), rhif 24,

1778; 15, 1783.
Hughes, Hugh (o Fon), rhif 1, 1763;

1, 6, 12, 1773; 8, 1774.
Hughes, J. (Trefaes), rhif 3, 1769.

Hughes, J. (argraffydd, Croesoswallt),
rhif 16, 1790.

Hughes, Jonathan, rhif 1, 1778; 37»
1798.

Hughes, Owen, rhif 10, 1788.

Hughes, Robert (Caint Bach), rhif 1,

1773.

Hughes, Stephen, rhif 1, 1646 ; 2, 6,

1672; 4, 1674; 2, 6, 1677; 1 (1),

1681; 1, 1687; 2, 1688; 1, 1689-90;
1, 1692; 8, 1700.

Hughes, Thos., rhif 3, 1587.

Hughes, W., rhif 6, 1652.

Hughes, Dr. William (Esgob), rhif 1,

1588.

Hughes, William (achydd), rhif 20,

1716.

Hughes, William (Llanfihangel Glyn
y Myfyr), rhif 4, 1783.

Hughes, William (Dinas Mawddwy),
rhif 11, 1709.

Hugnes, William, rhif 26, 1788.
Humphreys, D., rhif 11, 1773. .

Humphreys, Esgob, d.f. 1546; rhif 3,

1593; 3, 1701; 6, 1703.

Humphreys, John, rhif 1, 1798.

Hiimphrys, John, rhif 1, 1670.

Humphreys, Joseph, rhif 10, 1781.
Humphreys, Thomas, rhif 21, 1775.
Husband, Edward (argraffydd), rhif

5, 6, 1644.

Hutton, J. (argraffydd), rhif 13, 1740 ;

4, 1741.

Huw, Rolant, rhif 37, 1798.

Huxley, J. a W. Road (argraff^vyr),

rhif 4, 1765; 13, 1768; 4, 1769.

Huxley, Thomas (argraffydd), rhif 4,

5, 21, 1783.

Hydderch, John:gwelerRhydderch,
John.

I.

lago ab Dowi, rhif 2, 1658; 1, 4,



DANOOSEG. 41

1714: G, 17 lo;^, o. 1717; 2. 1719;
2. 172r..(J; 1, nao: 7, 1743; 1,

1750; 12, 1700; 5, 1708.

IbhitHon, Robert (argraflyild), rhif 8,

1049.

louan ob Oruffydd, rbif 3, 1717.

leuan Brydvdil Ilir, rhif 8, 17u7 ; 10,

1704; 7,* 1700; 2, 1770; 9, .1772;

.3, 1773; 2, 1770.

Ifan (Jruffvdd "(neu ftb Gruffydd),
rhif 3, 1717.

IfanSi. ' -, 1778; 17, 1782.

IfawT H, rhif 18, 1799.

I?'- .... J, 173").

I

I

u, rhif 21, 1770.

III : J., rhif 0, 171.1,

loaii, Diiiuel ab, rhif 33, 1794.

loan, Dafvdd ab ( = y Parch. D.
.ron.'s), rhif 5, 17S4.

I .ii.iwr. Daiy<M, rhii 7, 1702; 4,

I7l>d;25, 1709.

lolo ap lorwertli Gwilym, rhif 38,

1791; 21, 1793; 9, 1797.

lolo Fardd Gl.as, rhif 38, 1791 ; 21,

1793; 9, 1797.

lolo Morganwg, rhif I, 1507 (t. 11);

40, 1792; lo, 1704.

Ireland, Samuel, rhif .%, 1797.

Isaac, Dafydd, rhif 0, 1737.

.1., J. (J. J.), rhif 2, 1719.

J., T. (T. J. of Oswestrj'), rhif 2,

1078.

J., T., rhif 1, 1719.

J., T. (T. J.), rhif 1, 1719.

James, Edward, rhif 1, 1000.

.I.vnies, Evan, rhif 4, 1773.

JellVeys (Baniwr), rhif 8, 1725.

.Tonkin, David, rhif 5, 1717.

Jcnkin, IX-vvi.!, rhif 10, 1048.

Jenkin, E. D., rhif 18, 1720.

Junkins, DaN-id (y B.arnwr), rhif 11,

12, LS, 14, 15, 17, 18, 1C47; 15,10,
17. 1048.

Jenkin«, D. (.\nnibynwr), rhif 3, 4,

1087; rhif 5, 1719.

Jenkins, Herbert, rhif 3, 1742; 8,

1744.

Jenkins, John (Be<lyddiwr), rhif 2,

101H5.

Jenkins, Dr. Joseph, rhif 4, 1772; 19,

1773.

Jenkins, Sir I..eonel, rhif 7, 1754.

Jenkins, Nath., rhif 2.^ 1797.

Jenkins, Thomas (Llanboidy), rhif

24, 1798.

Jenkins, T., rhif 24, 1797.

vr, rhif 22, 1715.

. rhif 2, 1587 ; 1, 15«

;

4. iw/ 1,

John, Joseph, rhif 13, 170 1.

Johnes, Bas«« ' ' ' ' ' " v

Johnos, Davi
Johnes, Thoti., >, rhif G»

7, 8, 1797 ; 1, l»oo.

Johnson, J. (LiveriK»oI), rhif 13, 1773.

Johnson, Samuel, rhif 29, 1773; 27,

1774.
Johnson, Thomas, rhif 3, 1041.

Jones, Benjamin (Pwllheli), rhif 1,

1793.

Jones, Crispianus, rhif 4, 1727.

Jones, Daniel (Khiwabon), rhif 6,

1790; d.f. 1799.

Jones, Dafydd (Trefriw), rhif 4,

1745; 1, 2. 1750; 0, 1759; 7, 1704;
10, 1700 ; 1, 8, 1770 ; 2, 23, 1777

;

7, 13, 20, 1779; 1, 9, 1783.

Jones, David (Llangan), rhif 27,

17% ; 3.3, 1791.

Jone.s, I>avid ( = 'Welsh Freeholder'),

rhif 35, 1791 ; 30, 1790.

Jones, David (o Gaio), rhif 2, 1753;
4, 1754; 0, 1703; 27, 1704; 20,

1700; 15, 1770; 22, 1771 ; 27, 1775;
2.S, 1777; 23, 1779; 17. 1791; 6,

1794.

Jones, David (Ponty Pwl), d.f. 1758;
rhif 24, 1777 ; 0, 1790.

Jones, Da\*id (o Lanwenog), rhif 14^

1704; 5, 1705,

Jones, Parch. David (Llan<lvs>:iliriV

rhif 1, 1019; d.f. 1089-90.

Jones, E., rhif 20, 1794.

Jones, Edmund (Pont y Pwl), rhif 1,

1725; 9, 1713; 12, 1745; 10, 1750;
27, 1777; 10, 1779; 18, 1781; 6,

1782; 0, 1785; 4, 1780.

Jones, Edward (Maes y Plwm), rhif

5, 1797.

Jones, Edward (• Ned Mon '), rhif 26,

1770; 47, 17{H;22, 1095.

Jones, Edward (Bartld y Brenin),
rhif 20, 1770; 13, 1784; 14, 1794.

Jones, Edward (Llanmerewig), rhif 4,

1099; 8, 1700; 3, 1712.

Jones, Griffith (Bedyddiwr), rhif 5,

1756.
Jones, GrifBth (Llan<ldowror), rhif 2,

1712:4, 1722; 1.4, 5, 1737; 13,

15, 1740; 4, 9, 1741 ; 4, 5, 1742; 1.

1743:3, 9, 1745; 1. 1740; 2, 1747:

4, 1748; 1, 2, 9. 1749; 4, 17, 1750;
2, 6, 1751 ; 8, 9. 11, 1752 ; 6, 1758

;

5, 11, 1701; 6, 9, 10, 13, 1762; 18;
1700; 23, 1770; 9, 1773; 12. 19.

1774; 21, 1777; 10, 11, 1778: 12.

1780 : 22, 1783 ; 24, 1781 ; 1
' "'"'
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Jones, Hugh (Maesglasau), rhif 3,

1774; 3, 1776; 1777; 4, 12, 1782;
1, 1783 ; 5, 29, 1791.

Jones, Hugh (o LangwmJ, rhif 1,

1759; 5, 1777; 9, 1779; 10, 1783.
Jones, Inigo, rhif 6, 1655.
Jones, Ishmael, rhif 28, 1793.
Jones, Jacob, rhif 14, 1791.
Jones, Jenkin (Llwyn Rhyd Owain),

rhif 6, 1717; 1, 1720; 1, 1723; 3,

1727; 7, 1729; 6, 1732; 19, 1768.
Jones, J, (Llangynog), rhif 3, 1743.
Jones, Jo., rhif 1, 1683.
Jones, John (Penarth), rhif 3, 1746.
Jones, John (argraffydd), rhif 35,

1794; 6, 1798, 9, 35, 1799; 14,
1800.

Jones, John (Llangadfan), rhif 30,
1790.

Jones, John, M.A., rhif 22, 1767; 23,

1768 ; 32, 1773.
Jones, John, rhif 8, 1800.
Jones, John R. (Eamoth), rhif 25, 29,

1794.

Jones, John, rhif 29, 1790.
Jones, John (Glan y Gors), rhif 11,

1779; 4, 1797.

Jones, John (cyhoeddwr), rhif 3,

1723-24.

Jones, John (Ty'n y Caeau), rhif 3,

1688.

Jones, John, B.D. (Archiagon Bangor),
rhif 13, 1775.

Jones, John, D.D., rhif 2, 1714.

Jones, John, A.C. (Llanllyfni), rhif

3, 1723.

Jones, Mr., rhif 8, 1747.

Jones, Maurice, rhif 21, 1792.

Jones, Michael (Estyn), rhif 3, 1698.

Jones, Parch. Morgan, rhif 42,

1774.

Jones, Morgan (Cefnarthen), rhif 1,

1757.

Jones, Morgan (Blaenau Gwent), rhif

19, 1717.

Jones, Morgan (Trelech), rhif 8,

1789 ; 5, 21, 1798.

Jones, M()rgan (M. J., Offeiriad),

rhif 3, 1741; 3, 1742.

Jones, Owen (Myfyr), rhif 11, 1789.

Jones, Ivice (Llanfair Caereinion),

rhif 13, 1G53.

Jones, Rice (o'r Blaenau), rhif 14,

1770 ; 5, 1773.

Jones, Richard (Dyffryn Clwyd), rhif

8, 1765.

Jones, Richard (Caerdydd), rhif 3,

1611.

Jones, Richard (Dinhych), rhif 1,

1655; 1, 1795; 1, 1677.
Jones, Richard (Bodedoyrn), rhif 12,

1760.

Jones, Richard (argraffydd), rhif 1,

3567; 2, 3, 1578.
Jones, Robert (Rhoslan), rhif 21,

1775; 5, 1776; 5, 1797: 7, 1799:
25, 1788.

Jones, Rowland, Ysw. (Broom Hall),
rhif 18, 1768 ; 10, 1771 ; 25, 1773.

Jones, Samuel (Bryn Llywarch), rhif
1, 1687.

Jones, Sion Cain, rhif 3, 1688.
Jones, Sir Thos., rhif 6, 1717.
Jones, Thos. (Mwythig), rhif 3, 1664;

5, 6, 1683; 2, 1685; 3, 1687; 3, 5,

1688; 1, 1689-90; 1, 1692; 1, 4,

1696; 1, 1698; 6, 10, 11, 1700; 7,

1703; 10, 1707; 1, 2, 1708; 5,

1710; 11, 12, 1711; 9, 1712; 1,

1760; 17, 1777.
Jones, Thomas (Bardd Cloff), rhif 35,

1799.

Jones, Thomas (o'r Maes), rhif 26,
28, 1774.

Jones, Thos., (Caerfyrddin, fel y
tybir), rhif 24, 1791 ; 9, 1796.

Jones, Thomas (Peimant), rhif 12,

1763; 4, 1778; 2, 1779.
Jones, Thomas (Dinbych), rhif 3,

1787; 2, 1792; 2, 1799; 15, 1800.
Jones, Thos. (Creaton), rhif 3, 1783

;

1, 13, 1790; 6, 1792; 2, 10, 1799.
Jones, W. (Bardd Mon), rhif 1, 1773.
Jones, W. C., a T. Carnes, (argraff-

wyr), rhif 3, 1797; 1, 1798; 2, 10,

1799.

Jones, Wm. (Meirion), rhif 4, 1664 ;„

2, 3, 1676; 4, 1684.

Jones, Wm., rhif 7, 1761; 1, 1762

p

3, 1764.

Jones, Wm., Ysw., F.R.S., rhif 1,

1746.

Jones, William, B.A. (Baschurch),,
rhif 38, 1774.

Jones, William (argraffydd), rhif 1,

1567.

Jones, William, rhif 34, 1777.

Jones, William (Bettws Gwerfil Goch)^
rhif 37, 1798.

Jones, William, M.A., F.R.S.
(Nayland), rhif 7, 1794.

Josseline, John, rhif 2, 1568.

Jovius, Paulus, rhif 1, 1568.

K.

Kay, George, rhif 40, 1794.
Kanies, Lord, rhif 8, 1749.
Keach, Ik-njamin, rhif 2, 1696; 2,

1703; 5, 1729,

Kcimcr, Samuel (argraffjndd), rliif 1,

1730.
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K.
h.,.

Konu,

!2, 1751.

I, rliif 2, 1079; 5,
' 1744.

rhif 1. 1708.

Kent, I loGl.

Kettlewcll, Juim, rial 1, 1708.

Kiucoiil, Alecaauder (llyfrM'erthwr),

rhif 7, 17;«.

King, CharleM, rhif 2, 1715.

Kit." i:-^-..). .Imi s 17-21.

Ki rhif 1, 1588.

Kn ad), rhif 10,

17GU.

Knox, Thomas, rhif 17, 180<'

Kyn;rt(»n, Felix (argraffydd), run i,

i«;:iO; 1, lo.n.
Kviln, (uou Cyinu), M. (o'r Glaa-

. rhif 2, 1587; 1, 1594; 2,

4, 1071.

K>liiu (neu Cylfiii), Edward, rhif 2,

1003; 1, 1031.

L., H. (H. L.), rhif 1, 1505.

L., J. (J. L.), rhif 18, 1710.

L., W. (W. L.), rhif 1, 1084; 14,

1710.

Langford, J., rhif 7, 1072; 2, 1084;
3, 1711.

Langhorno, Major Thomas, rhif 0,

1043 ; 5, 1048.

Langhorne, Major Gen., d.f. 1045.

L. E., rhif 11, 1702; 5, 1770; 10,

1777.

Lathorp, Richard, rhif 4, 1090; 9,

14, 17, 18, 174IJ; 1, 1744; 24, 1745.

Laud, Dr. W. (Esgoh), rhif 2, 1025.

Laugliarne, Col. llowland, rhif 0,

1043; 0, 1044.

Leach, Thomas, rhif 10, 1058.

Leathart, \V. D., rhif 24, 1790.

Legatt, John (argi*atfydd), rhif 1,

1014.

Lelaud, John, d.f. 1540.

Lee, Edward, rhif 21, 1759.

Leo, Matthew, rhif 5, 1775.
Leeds, Dug, rhif 11, 1003.

Lewes, Erasmus (Llaubedr), rliif 6,

1725.

Lewis, licnjamin (Caanewydd), rhif

14, 1750.

Lewy8, 1)., rhif 0, 1714 ; 2, 1710.

Lewys, Dafydd (Llangatwg), rhif 6,

1710; 2, 1725.

Lewys, Dafydd (Gweinidog yr
Efengj'l). rhif 10, 1714 ; 7, 1740.

Lewis, Dafydd (Caerfyrddin), rhif 2,

1704.

Lewis, Mr. Dafydd, rhif 1, 1750.

LuN '
' ' nx Gwem), rhif 1,

I I.

Uv .
. ^ , . a, rhif 12, 1790.

Lewis, George, M.A., rhif 6, 1704;
2, 1715.

I^ewis, Hugh, rhif 2, 151H.
Lewis, James (Tcncadcr), rhif 5,

1717; 4, 1730.

I^wis, Jame-s, rhif 28, 1793.

Lewis, Jeukin (Gwreesam), rhif 29,
1793.

Lewis, John (Macs Gwyn), rhif 9,

1740*
Lewis, John, Ysw. (Glasgrug), rhif 2,

1040.

Lewis, John, Ysw. (Maenor Owain),
rhif 7, 1721.

Lewis, John (Crynwr), rhif 8, 1773.

Lewis, John (Uyfrwerthydd) rhif 1,

1731-2.

Lewis, John (Margate), rhif 3, 1713;
11, 1744; 30, 1790.

Lewis, John (cynghawswr), rhif 6,

1729.
•

Lewis, John (argraflfydd), rhif 8,

1741 ; 8, 1743.

I^wis, Piers (o Fon), rhif 2, 1090.

I^'wis, llees, rhif 2, 1714.

Lewi.s, Samuel (argi-alTvdd), rhif 4, 6,

1744; 0, 12, 14, 15, 10, 1745.

Lewys, Sion l{hol>ert, rhif 3, 1088;
12, 1700 ; 8, 1702 ; 8, 1700 ; 4, 1707;
8, 1708; 2.3, 1773; 15, 1778; 2,

1788 ; 8, 1790.

Lewis, T., rhif 2, 1701; 5, 1722; 5,

1731; 42, 1774; 3, 1782.

Lewis, Thomas, rhif 1, 1795.

Lewis, Wm. (IJwyn Derw), rhif 1,

1725-0; 2, 1728.

Lewis, William (LlangloflFan), rhif 17,

1780; 14, 1798.

Lichlield, Leon, rhif 1, 1091.

Linden, Diederick Wessel, rhif 2,

1750; 19, 1707.

Lindsey, Thco., rhif 5, 1790.

Ixmghurst, John, rhif 1, 1083.

Love, Christopher, M.A., rhif 3, 4,

1051.

Lovibond, E., rhif 12, 1785.
Lucas, Martin (argraffydd), rhif 1,

1588.

Lyon, rhif 0, 1729.

LI., J. (J. LI.), rhif 5, 1722.

LI., R. (R. LI. ):g^'el Lloyd, Rolxrt.
U., W. (W. LI., Uandogai), rhif 16,

1700.

LleweljTx, Sion, rhif 8, 1772; 13,

1780.

Uewol^Ti, Thomas (Glyn Elithinog),

rhif 1, 1507 (t. 12).

Llewelyn, Dr. Thomas, rhif 15,

1708; 7, 9, 1769; 26, 1793.
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Lloyd, Charles, Thomas, a Samuel (o

Ddolobrau), rhif 3, 1675.

Lloyd, Da., A.M., rhif 1, 1668; 6,

1670.

Lloyd, Dafydd (Llwyu Rhyd Owain),
rhif 7, 1785.

Lloyd, Dafydd, rhif 15, 1716; 4,

1721.

Lloyd, David, rhif 5, 1670.
Lloyd, Parch. David (Llanbister),

rhif 43, 1792.

Lloyd, David (Pemisilfania), rhif 10,

1727 ; 2, 1730,
Lloyd, Edward (Llangower), rhif 8,

1682; 8, 1722.

Lloyd, Henry, rhif 20, 1750; 8. 1751.
Lloyd, Hugh (o Gynfal), rhif 7, 1750.
Lloyd, Jolm (Maes y Pandy), rhif 3,

1658.

Lloyd, John, B.A., rhif 12, 1788.

Lloyd, Parch. John (Caerwys), rhif

17, 1788.

Lloyd, Lodwick, rhif 8, 1658.

Lloyd, Pees, rhif 9, 1788; 26, 1794.

Lloyd, Robert (cyhoeddwr), rhif 32,
1764.

Lloyd (neu Llwyd), Pobert(o'r Waen),
rhif 1, 2, 1629; 1, 4, 1630; 1, 1631;
3, 1682.

Lloyd (neu Llwyd), Pobert (Llan«
gedwyn), rhif 1, 2, 5, 1713; 14,

16, 1716.

Lloyd, Morgan : gwel Llwyd, Mor-
gan (o Wyuedd).

Lloyd, Thos., Ysw., rhif 42, 1794.

Lloyd, Thomas, rhif 1, 1750.

Lloyd, Dr. W. (Esgob), rhif 1 (1),

1677-8; 6, 1684; 1, 1687; 2, 1690;
1, 1717 ; 5, 1730.

Llwyd, Dafydd, rhif 7, 1785.

Llwyd, Dr. Dafydd (Llanelwy), rhif

5, 1659.

Llwyd, Dafydd (Llandefathew), rhif

8, 1721.

Llwyd (neu Lhwyd), Edward (hynaf-

iaethydd), rhif 5, 1698; 4, 1707;
4, 1733; 7, 1738; 10, 11, 1760.

Llwyd, Parch. Edward, A.C.,
(Periglor Llangower), rhif 8, 1682;
8, 1722.

Llwyd, Harri, rhif 9, 1771 ; 27, 1773.

Llywarch Hen, rhif 7, 1792; 25,

1793; 30, m)4.
Llwyd (Lhwyd, Lhuyd, neu Lloyd),
Humphrey, rhif 1, 1553; 1568;
1, 1572; 1570; 1572; 1573; 1, 2,

1678; 1, 1584; 1, 1677; 6, 1723; 6,

1729; 1731.

Llwyd, Morgan (o Wynedd), rhif 15,

16; 1653; 1, 3, 1657; 4, 1684; 6,

1727; 7, 8, 1737; 1, 1739; 14, 1745;

1, 1750 ; 1, 1752 ; 8, 1765 ; 26, 1766;
13, 1770; 6, 1773.

Llwyd, P. (Hirnant), rhif 2, 1768.

Llwyd, Walter, rhif 5. 1722,

M.

M., D. (D. M.) rhif 8, 1776.
M., O. G. (0. G. M.), rhif 6, 1657.

M., J. (J. M.) I gwel Morgan, John
(llyfrwerthwr).

M., W. (W. M., A.B.), rhif 4, 1723.
Mabb, T., rhif 1, 1651.

Macgowan, John, rhif 10, 1769.
Mackaeg, Tho., rhif 1, 1719.

Mackworth, Sir H., rhif 6, 1698; 5,

1705; 8, 1707.
Macpherson, Mrs., rhif 15, 1773.
Madyn, loan, rhif 3, 7, 1707; 4,

1784.

Malcohne, Dr., rhif 9, 1744.

Malory, Syr Thomas, t. 2.

Mansell. Sir Thomas, rhif 8, 1707.
Manton, Thos., rhif 1, 1688.

Manuel, Dafydd, rhif 37, 1798.
Marsh, John, rhif 1, 1691.

Marsh, P. (argrafTydd), rhif 4, 1745

;

6, 1750; 3, 1760; 4, 1772*; 13, 17,

1775; 18, 1776; 4, 9, 1777; 6, 16,

1778; 19, 1783; 4, 24, 1784; 21,

1788; 28, 1791; 6, 1793.

Marsh, Samuel (argraflFydd), rhif 2,

1795.

Marsh, T. (argraflFydd), rhif 7, 1792.

Mason, W., rhif 26, 1759; 41, 1774;
9, 1776; 9, 1792; 12, 1798.

Mason, John, rhif 3, 1771.
Matthew, Wm., rhif 16, 1786.

Maurice, David, D.D., rhif 3, 1700;
3, 1702.

Maurice, Henry (o'r Llwyn), rhif 1,

1687.

Maurice, Matthias, rhif 1, 1711 ; 2,

1720; 7, 1727; 5, 1733; 4, 1734;
22, 1759.

Maurice, Thomas, rhif 5, 1717.

Mavor, W., rhif 30, 1798.

Maxwell, A. (argrafiydd), rhif 1,

1675; 2, 1676.

Mayne, Jasper, D.D., rhif 3, 1658.

Mead, Matthew, rhif 1, 1723; 5,

1779; 16, 1781; 3, 1789.

Meadows, W., rhif 3, 1709.

Meara, William (argraflfydd), rhif 3,

1717.

Mechain, Gwallter, rhif 1, 1603 ; 7,

1769; 1, 1791; 19, 21, 1793; 1,

1795; 2, lO; 1798; 37, 1799, 14,

1800.

Medley, Samuel, rhif 18, 1779.
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Meddygon Myddfai, rhif 12, 1765.

MellK)rno, Kolwrt, rhif 1, UVM.
MenuriuH rrbanuM, rhif T), 1(>43.

Meroilith, Ikuijamiu, rhif 3, 1721;
4, 17r)5.

Meretlith, Thoman, rhif 13, 23, 1770.

Morick (neu Meirick), John, rhif 1,

1588 (t. 49).

Merrick, Parch. Jamea, rhif 15, 1774.

Murliiius Ainbrosius, d.f. 1(>08.

Meung (noil Meun), loau (Bardd
FfreiigiK), rhif 11, 1789.

Meur, H. (argraffydd), rhif 7, 1723.

Mcylor, Thoa., rhif 1, 1740.

Mevrick, Sir Sainucl Rush : Rhag-
draith: rhif 2, 101 1.

Moere, Henry (argraffydd), rhif 7,

1723; 5, 1724.

Middleton, Arglwyddea, rhif 2, 1649.

Middleton, Sir Hugh, rhif 1, 1042.

Middleton, Syr Thos., rhif 2, 1030.

Middleton, SyrT., rhif 4, 10, 1044.

Middleton, William ((iwilym (ianol-

dref), d.f. 1592; rhif 1, 1593; 1,

1603.

Mills, H., rhif 10, 1718.

Minshul, W. (argralFydd), rhif 4,

1796.

Mireke ^neu Meiryck), Rhys, rhif 1,

1578.

Monk, J. (argraffydd), rhif 3, 1785;
2, 1793.

Monmouth, Henry Earl of, rhif 4,

1649.

Moon, John (Crynwr), rhif 7, 1658.
Miwr, Thomas de la, rhif 4, 1003.

Mophet, Enosh, rhif 3, 1720.

Morgan, Abel, rhif 2, 1730; 11, 1769;
4, 1787.

Morgan, Einion, rhif 6, 1693.
Morgan, Enoch, rhif 1, 1730.

Morgan, Evan, rhif 42, 1774.
Morgan, James Jones, rhif 4, 1800.
Morgan, John, rhif 1, 1736; 11, 1769;

4, 1787.

Morgan, John (Be<lwcllty), rhif 23,
1775; 16. 1784; 22, 1794.

Morgan, .John (llyfrw'erthwr), rhif

14, 16, 1745.

Morgan, John, M.A., rhif 6, 1745;
10, 1756; 17, 1775.

Morgan, John (Llanwenarth) rhif 8,

1758.

Morgan, John (Llanberis) rhif 4,

1773; 1, 1783.

Morgan, Mrs., rhif 18, 1791 ; 9, 11,

1795.

Morgan, Shinkin ap, rhif 8, 1643.

Morgan, Silvanus, rhif 0, 1061.

Morgan, Sion, rhif 28, 1700.

Morgan, Thomas John, rhif 1, 1723-4.

Morgan, Walter, rhif 6, 1765.

77

Morgan, Dr. William (Esgob), rhif 1,

im ; 1. 1620.

Morgan, W. (Caerfyiddin), rhif 12,

1780.

Morgans, John, rhif 22, 1794.

Morris, Ca«lb., rhif 38, 1792.

Morris, Elicnezer, rhif 23, 1773.

Morris (neu Moras), Edward, rhif 1,

1661 ;1, 1689; 7, 1750.

Morris, Ev., rhif 1, 1719.

Morris (neu Morus), Hugh, rhif 6,

1683 ;1, 1689; 11, 1748; 1, 7, 1750;
37, 1798.

Morris (neu Morys), Lewis (o Fon),
rhif 2, 1735; 5, 1748; 11, 1756;
10, 1776; 19, 1793.

Morris, Peter (Llanrwet), rhif 20,

1772; 16, 1774.

Morris, Richard : gwel Morya,
Rhisiart (o Fon).

Morris, Thos. (Yspytty), rhif 1, 1781

;

11, 1786.

Morris, Thomas (Bcdyddiwr), rhif 13,

1791.

Morris, William, rhif 5, 1748.

Morys, D. (o'r Tvh- Gwyn), rhif 24,

1773; 18, 1783; 15, 24, 1791; 34,

1792.

Morys, Rhisiart (o Fon), rhif 2, 1690

;

1, 1746; 2, 1752; 4, 1755; 1, 1760;
19, 29, 34, 1770.

Mostyn, Richard (o Benbedw) : Rhag-
draith.

Mostyn, Syr Thomas, rhif 1, 1567.

Moulins, Jacob des, rhif 35, 1794.

Mydtlfai, Meddygon, rhif 12, 1765.

Myfyr. Owain, rhif 1, 1567; 2, 1632;
6, 1712; 11, 1789.

Myrddin, d.f. 1608; rhif 24, 1768;
20. 1778.

N.

Narcot, rhif 1, 1702.

Nass, John, d.f. 155.3.

Nattyl, Richard, rhif 1, 1553.

Needham, Marchmond, rhif 1, 1643.

Needham, W., rhif 12, 1761.

Nelson, Robert, rhif 6, 1711 ; 4, 1712.

Newl)erie, liafe neu Ralph, rhif 1,

1584.

Newbricensis, Gulielmus, rhif 6, 1687.

Newcomlx;, Henrj', rhif 5, 1677.

Newc\»Tn, Thomas, d.f. 1689-90; rhif

1,2, 1718; 2, 1780.

Newton, John (Omicron), rhif 11,

1777.
Nicholas. An, ' ' ' 1. 1714.

Niolu>hus, rhr
Nicholas.lJ. (.i.. .....,,..;), rhif 8, 1769;

15, 1794.

Nicholas, William, rhif 1, 1717.
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Norton, Bonham (argraflfydd), rhif 1,

1620.

Norton, John, rhif 2, 1607.

North, W. a G. (argraffwyr), rhif 16,

1785; 17, 1790; 10, 1791; 5, 34,

1799.

Noon, John, rhif 2, 1734.

Nower, Francis, rhif 6, 1660.

Nowell, Dean, rhif 2, 1578.

Oakey, Col., rhif 5, 1648.

Occom, Sampson, rhif 35, 1789.

Olfir, loan= Oliver, John.
Olifer, W. (argraffydd), rhif 11, 1778.

Oliver, J. (argrafiydd), rhif 6, 1746

;

4, 5, 1747 ; 4, 8 (1), 1748 ; 1, 2, 5, 6,

9, 1749; 4, 9, 22, 1750; 6, 9, 1752;
2, 8, 1753; 2, 7, 1755; 6, 1756; 3,

1757 ; 16, 1760 ; 1, 6, 10, 29, 1774.

Oliver, J. a W., rhif 5, 9, 10, 13,

1762; 18, 1766; 1, 4, 1768; 23,

1770; 12, 1774.

Oliver, J. (awdwr), rhif 7, 1682.

Oliver, Thomas, rhif 23, 1776.
Omicron, rhif 11, 1777.

Opilio ( = SchoefiFer), t. 1.

Ordericus Vitalis, rhif 4, 1603.

Orinda ( = Mrs. Catherin Philips),

rhif 1, 1669; 12, 1710.

Orm, J. (argrafiydd), rhif 25, 1776.

Ortelius, Abr., d.f. 1570.

Orton, Job, rhif 1, 1751 ; 8, 1757 ; 3,

1764.

Orwin, ac Orwinus, John (argraffydd),

rhif 1, 1592; 1, 1593.

Ostervald, J. F., rhif 1, 1770; 2,

1775.

Oswen, John (argrafiydd), rhif 1,

1561.

OwainMyfyr, rhif 1, 1567; 2, 1632;
6, 1712; 11, 1789.

Owen, Arthur, Esq., rhif 6, 1643.

Owen, Charles, D.D., rhif 22, 1768.

Owen, David (Brutus), rhif 18, 1799.
Owen, David, rhif 1, 1733; 9, 1748.

Owen, David, rhif 12, 1642.

Owen, E., rhif 17, 1783.

Owen, Dr. Henry, rhif 3, 1733; 8,

1748; 10, 1766; 22, 1775.

Owen, Hugh (Gwenynog), rhif 1, 1615;
2, 1679; 5, 1684; 4, 1723; 2, 1744;
13, 1775.

Owen, Hugh (Bron y Clydwr), rhif 1,

1687.

Owen, James, rhif 1, 1687 ; 7, 1693

;

2, 1694, 1, 1701; 1, 1702; 5, 1709;
9, 1722.

Owen, Jeremi, rhif 8, 1717; 1, 1732-3;
1, 1733; 9, 10, 1746.

Owen, John, rhif 6, 1743.

Owen, John (Maes Adda), rhif 1,

1748.

Owen, Dr. John, rhif 4, 1734; 4,

1685; 5, 1791; 6, 1796; 3, 1800.

Owen, John (Esgob), rhif 1, 1685.

Owen, John (yr Englynwr Lladin),

rhif 2, 1606 ; 2, 1607 ; 1, 1628 ; 5, 8,

1647; 8, 1671; 2 (1), (2), (3), (4).

(5), 1633.

Owen, John (Machynlleth), rhif 7,

23, 1788; 1797.
Owen, John (argrafiydd), rhif 8,

1792; 35, 1794.

Owen, L. (Llaneugrad), rhif 16, 1752.

Owen, Nicholas, rhif 15, 1777; 23;
1792.

Owen, Richard, rhif 10, 1658.

Owen, Robert (argrafiydd), rhif 3,

1723.

Owen, W. (cyhoeddwr), rhif 10, 13,

1749.

Owen, William, F.S.A : gwel Pughe,
Dr. William Owen.

Owein, Guillame, t. 2.

P.

P., H. ( = H. Parker), rhif 14, 17,

1647.

P., J. (J. P.), rhif 1, 1719.

P., N. (N. P.), rhif 2, 1650.

P. P., rhif 7, 1655; 1, 1695.

P., T. (T. P.), rhif 8, 1711 ; 3, 174 .

Painter, John (argrafiydd), rhif 3,

1799.

Pabner, S., rhif 8, 1775.

Parks, WiUiam, rhif 3, 1721.

Parker, Matthew (Archesgob), d.f.

1574; rhif 4, 1603.

Parsons, James, M.D., rhif 9, 1767.

Parsons, Robert, rhif 2, 1632; 4,

1684 ; 9, 1711.

Partridge, B. (argrafiydd), rhif 4,

1791.

Partridge, B. a J. Hodges (argraff"-

wyr), rhif 6, 1796.

Parry, Blanch, rhif 4, 1702.

Parry, David, A.B., Rhagdraith
(nodyn).

Parry, Edward (Llansannan), rhif 14,

1764; 13, 1789.

Parry, Edwart, rhif 3, 1658.

Parry, John (telynor), rhif 7, 8, 1742;
20, 1781.

Parry, R. (Dyserth), rhif 3, 1723-4;

6, 1759; 16, 1766; 26, 1767.

Parry, Richard (Esgob), rhif 1, 1620;
1 (1), 1677-8.

Parry, Stephen, rhif 5, 1722.

Patrick, Sunon (Esgob), rhif 8, 1C82;

8, 1722.
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Patterson, — rhif 36, 1792.

Pearce, (;riffith, rhif 1, lOST).

•Fe»le8trijin Travel ler,' rhif 16, 1797.

Peggu, Syr Chr., rhif 31, 1776.

Pegjfe, Saniut'I, A..M., rhif 31, 1766.

Pemijroke, Phil. Earl of, rhif 16,

1648 • 7 1649.

Penruddoik, Mr., rhif 16, 22, 1781.

Penry, John, rhif 1, 1587 ; 1, 2, 3,

1588; 1, 1589.

Penn, Wm., rhif 3, 1675; 1, 1748; 31,

1790.

Pennant, Thomas, Yaw., rhif 21,

1716; 24, 1778; 25, 1779; 25, 1781;

15, 1783; 10, 25, 1784; 1, 1794; 2,

1796.

Peraud, Francis, rhif 2, 1681.

Perie, Wm. (arLTaffydd), rhif 2, 1773.

Perkins, Mr., rhif 3 (2), 1677.

Perot, Thos., rhif 5, 1717.

I*ur8(»niu.s, Kobertus, rhif 2, 1632.

Perry, Henry, rhif 1, 1593.

Peter, David (Caerfyrddin), rhif 5,

10, 1693.

Peters, Hugh, rhif 22, 1648.

Petrus Caniaius, rhif 1, 1611.

I'hilalethes, Eugenius, rhif 6, 7, 1650.

Philips, Daf., D.D., rhif 7, 1710.

Philip, William, rhif 25, 1648 ;1, 1750.

Philips, Amhr,, rhif 10, 1703.

Philips, Mrs. C. (Orinda), rhif 1,

1669; 12, 1710.

Philip, Gritr. a Wm., rhif 1, 1661.

Philips, H. (Sarum), rliif 23, 1781.

Phillips, loan, rhif 1, 1725.

Philips, James, rhif 5, 1782.

Philips, Sanmel, rhif 1, 1772.

Philips, Thos., rhif 18, 1779.

Philipps, Syr Thos, (Middle HUl), rhif

1, 1575; 8, 1746.

Philipot, John, rhif 8, 1657; 1, 1674.

I'hyhp, Phylip Sion, rhif 25, 1648.

PicUm, Mr. (Crynwr), rhif 1, 1687.

Pierce, John, rhif 21, 1775,

Pierce, Kolwrt, rhif 1, 1595,

Pike, T., rhif 7, 1765; 4, 1766; 25,

1767.

Pine, W, (argraflfydd), rhif 9,1 760;
17, 1773; 18, 1775,

Popkin, J„ rhif 4, 1764; 7, 1765; 25;

1767 ;1, 1797.

Portous, Dr, B, (Esgob), rhif 4, 1778.

Powel, Dr, Dafydd, rhif 1, 1584; 2,

3, 4, 1585; 6, 1587 ; 1, 1588 ; 4, 1603

;

1, 1698; 4, 1702; 17, 1774; 6, 1784.
Powel, Daniel, rhif 4, 1616.

Powell, (\)1., rhif 6, 1643.

PoweU, E, (argraffydd), rhif 1, 5, 8,

1757; 7, 18, 1759; 14, 15, 1760^5,
9, 1761; 11, 1762; 10, 22, 23,24,
30, 1764.

Powell, Edm. (argrafiydd), rhif 4,

1709; 6, 1710; 1,3, 14,17, 1711; 2.

1715.

Powell, Ev. a Daf. (argraffwyr), rhif

2, 1762.

Powell, (iabriel, rhif 1, 1605.

Powell, H. (Maes Clett^T), rhif 1,

1709; 2, 1711.

Powell, John, rhif 20, 1745,

Powell, Jon f 18, 1798.

Powell, Phi , 1774,

Powell, Ilicl.. ^ . i.>ay Ifan), rhif 4,

1789; 24, 28, 179.3,

Powell, S. {argrafiydd), rhif 8, 1766;
8, 1768; 10, 1769; 23, 1773.

Powell, Thomas, D.D,, rhif 1, 1601;
6, 1603; 1, 1622; 6, 1657.

Powell, Vavasor, rhif 3, 1647; 5
1649; 2, 1650; 1, 2, 3, 1653; 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16.'33; 1, 1654;

4, 1655 ; 3, 1658 ; 3, 1661 ; 3, 1662

;

5, 1671 ; 8, 1672; 3 (1) (3), 1677; 1,

4, 1685; 13, 1772.

PoweU, William, rhif 1, 1553.

Po\*'y8, Bess, rhif I, 1750.

Poyer, John, rhif 6, 16(53 ; 3, 4, 6, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 1648.

Playfere, Dr,, rhif 11, 1792.

Pratt, S. Jackson, rhif 21, 1795; 32,

1796.

Price, Howel ap Dafydd, rhif 17,

1752.

Price, John, D.D., rhif 2. 1680.

Price John (Maes y Gelli), rhif 7,

1658.

Price, John (y Crynwr), rhif 8, 1650.

Price, Mr, (o'r (Jlyn) rhif 1, 1686.

Price, Kice, rhif 15, 1767.

Price, yr Anrh. Robert, rhif 6, 1702;
3, 17M.

Price, Samuel (o Lundain), rhif 1,

1751.

Price, Thomas (Curad Caerfyrddin),
rhif 18, 18(M).

Prichanl, Edward (argraffydd), rhif

16, 1795; 1, 1796; 31, 32, 1797.

Prichard, Humphrey, rhif 1, 151»2.

Prichard, John (Bryuiog), rhif 3, U,
1782,

Prichanl, Kees, rhif 42, 1774.
Prichard, Khys, rhif 1, 1646; 11,

1658; 2, 1670; 6, 1672; 1(1), 1681;
9, 1700; 12, 1714; 1, 1721 ; 6, 1725;
14, 1740; 9, 1749; 6, 1758; 19,

1766; 16, 1770; 24, 1776; 30, 1797;
4, 1798.

Prideaux, John (Esgob), rhif 1, 1607;
6, 1715.

Priestley, Theophilos, rhif 12, 26.
1792,

Priseus, Johannes, rhif 2, 1573.

Pryce, Evan (llhyd y Benau), rhif 1,

1725-6,
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Prydderch, Rhys, rHf 6, 1714; 13,

1767.

Pryn, WUliam, rhif 2, 1691.

Prys, Ann (argrafFyddes), rhif 4, 1788.
Prys, E. (Clynnog), rhif 3, 1701.
Prys, Edmund, rhif 1, 2, 3, 1588; 2,

1621; 2, 1638; 12, 1653; 1 (2),

1678; 2, 1686; 3, 1696; 14, 1711; 2,

1727i 6, 1745.

Prys, Ffowc, rhif 3, 1701.
Prys, John (o lal), rhif 3, 1688; 3,

1760.

Prys, John Prichard, rhif 2, 1721.
Prys, Rhys, rhif 15, 1767.

Prys, Stafford (argraffydd), rhif 8,

1711 ; 8, 1755 ; 2, 6, 9, 19, 1759; 2,

6, 1760; 8, 1761; 12, 1763; 14, 15,

1764; 19, 1762; 26, 27, 1767; 5,

1770; 5, 1772; 5, 1773; 21, 25,

1774; 14, 17, 1777; 1, 1778; 7, 8,

1779; 4, 1780.

Prys, Thos. {Plas lolyn), rhif 2,

1593 * 7 1750.

Pryse, Sir Carbery, rhif 11, 1693; 6,

1698.

Pryse, Prys, neu Price, Sjrr John, rhif

2, 1535; 1, 1546; 1, 1568; 2, 1573;
2, 1635 ; 1, 1663 ; 17, 1774; 6, 1784.

Pugh, Ellis (Crynwr), rhif 10, 1727;
5, 1782.

Pugh, Evan, rhif 1, 1646; 2, 1748.

Pugh, Philip, rhif 5, 1717 ; 2, 1753.

Pugh, R., rhif 8(1), 1748.

Pugh, Thomas, rhif 8, 1658.

Pughe, Dr. William Owen, rhif 1,

1567; d.f. 1592; 1, 1595; 1, 1654;
17, 1788; 11, 20, 1789; 8, 1792; 8,

20, 25, 1793; 30, 1794; 26, 1799; 1,

21, 1800.

Puw, Gwilym Owain: gwel Pughe,
Dr. William Owen.

Q.

Quevedo, Don, rhif 6, 1703.

R.

R., J. (J. R., awdwr), rhif 6, 1677.

R., J. (J. R., argraffydd), rhif 4, 1684.

R., J. (J. R.): gwel Rhydderch,
John.

R., N. (N. R.), rhif 1, 1700.

R., R. (Ficar y Waen), rhif 7, 1720.

Ray, John, rhif 4, 1662; 18, 1760.

Raikes, Robert, rhif 12, 1740; 13,

1762; 22, 1770.

Read, Henrv, rhif 20, 1770.

Read, W., aT, Huxley (argraffyddion),

rhif 4, 1765; 31, 1773.
Rees, Dr. Abraham, rhif 11, 1771.
Rees, David (Bedyddiwr), rhif 3,

1732; 2, 1734.

Rees, George, rhif 15, 1792.

Rees, John, rhif 37, 1798.

Rees, Josiah (Gelli Onen), rhif 2, 20,

1770; 3, 1771; 11, 21, 1776; 2,

1794; 7, 1796; 19, 1797.

Rees, Lewis, rhif 11, 1771 ; 4, 1793.

Rees, Owen (argraffydd), rhif 8, 1778.

Rees, Proffesor, rhif 1, 1646.

Rees, Richard (Cwm y Glo), rhif 3,

1754.

Rees, Theophilus, rhif 23, 1791.

Rees, Dr. Thos., rhif 20, 1770.

Rees, W. (Llanymddyfri), rhif 2,

1611 ; 1, 1646.

Reinallt, Richard, rhif 11, 1748.

Reynolds, John, rhif 7, 1749.

Reynolds, John, rhif 8, 1739.

Rhames, Aaron, rhif 3, 1723.

Rhydderch, John, rhif 4, 1664; 3,

1688; 2, 4, 10, 15, 21, 1716; 3, 2,

1717; 4, 1718; 1, 2, 1719; 2, 1721;
1, 3, 8, 1722; 5, 1723; 1, 1723-4;

7, 1724; 5, 8, 1725; 2, 1728; 3,

1731; 3, 1736; 9, 1737; 10, 1745.

Rhydderch, Rhys, rhif 13, 1767.

Rhys, Evan Thomas, rhif 18, 1799.

Rhys, Evan ab, rhif 18, 1740.

Rhys, loan, rhif 15, 1789.

Rhys, loan (Cefn Coch), rhif 28, 1775.

Rhys, Dr. John Dafydd, d.f. 1546;
rhif 1, 1592 ; 2, 1607 ; 4, 1728.

Rhys, Morgan, rhif 17, 1760; 12, 26,

1764; 21, 1767; 12, 1770; 26, 1771;
16, 1773; 14, 35, 36, 1774; 12,

1775; 16, 1776; 33, 34, 1794.

Rhys, Morgan ab loan, rhif 19, 1792;
12, 1793; 20, 21, 25, 1794; 15,

1798.

Rhysiart, Gwilym, rhif 13, 1773.

Ridgley, Dr. Thomas, rhif 2, 1734.

Ridley, J. (argraffydd), rhif 25, 1770.

Richard, Ebenezer, rhif 24, 1773.

Richard, Edward (Ystrad Meurig),
rhif 10, 1765; 25, 1776.

Richard, Henry, A.S., rhif 23, 24,

1773.

Richard, John, rhif 6, 7, 1747.

Richard, John (Llwyn Gronwy), ihif

14, 1787; 12, 1789.

Richard, Thomas, rhif 24, 1773.

Richards, Dafydd (Dafydd lonawr),

rhif 7, 1793; 4, 1795; 25, 1799.

Richards, George, B. A., rhif 8, 1791

;

37, 1792.

Richards, J., rhif 14, 1797.

Richards, Thomas (Llangrallo), rhif

U, 1746; 6, 1753; 25, 1759.

Richards, William, rhif 6, 1682.

Richivrds, Dr. William (Lynn), rhif 3,

1780; 23, 1789; 14, 1790; 6, 21,

1791; 28, 1792; 31, 1793; 3,8,9,
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20, 1798.

Richanlsitn, Samuel (argraffyJd), rhif

17, 1707; 10, 1771.

Hickabv, T. (argratfyilil), rhif 1, 1791.

KicharUBon, J. (argraffydd), rhif 2,

1G88.

Richardson, S., rhif 3, 1735.

Risiart, D., rhif 13, 1772.

Kivint^'ton, J. (arf^TalFydd), rhif 1, 15,

30, 1774; L>7, 177G;31, 1794.

llohcrt, Dr. (Mutrydd, rhif 4, 15C7;
1, IGU; 1, 1G70.

Rolxjrt ab Gwilyiu Ddu, rhif 24,

1792.

RolK-rt, Morris ab, rhif 11, 1748; 6
1770; 3, 1793.

RoWrt, hhlsiart ab, rhif J, 1768.

Keberts, E. (argraffydd), rhif 3, 1800.

lioberts, Eihvjird (Cefu y Ddwysarn),
rhif 12, 1794.

Roberts, Edward (St. Gannon), rhif

2, 1754.

Rol)€rt8, Ellis (y Cooj^er), rhif 28,

1771; 20, 1772; 10, 1774; ;W,

1777; 26, 1779; 1, 9, 1780; 11, 12,

24, 1781; 6, 7, 1787; 12, 1794; 37,
1798.

Roberts, Hugh, rhif 17, 1765.

Roberts, J. (argraffydd), rhif 11,

1714; 5, 1739.

Rt>bert8, Parch. John (Tremeirchion),
rhif 1, 1693; 33, 1799.

Roberts, John ( = Sion Rhobert
Lewys), rhif 12, 1760; 8, 1762; 8,

1766; 4, 1767; 8, 1768; 23, 1773;
15, 1778; 2, 1788; 8, 1796.

Roberts, John (Sion LJeyn), rhif 14,

1800.

RolHjrts, Jonathan, rhif 1, 1687.
Roberts, l^wis, rhif 2, 1620.
Roberts, T. Robert (argraffydd), rhif

5, 1797.

R«ljerts, Thomas (Llwynrhudol), rhif

6, 1798.

RoUrU, W. (argraffydd), d.f. 1725-6;
rhif 6, 1726; 17, 1759; 5, 1762;
7, 1764.

Robinson a Lang (argraffwyr), rhif

7, 1799.

Robinson, R. (argraffydd), rhif 3,

1587.

R^.by, William, rhif 24, 1793.
Roderick, John (Rhydderch). rhif 21,

1725; 5, 1725; gwel Rhydderch,
John.

Roderick, John: gwel Rhydderch,
John.

Rogers, John (=J. Rhydderch), rhif

4, 1719; 1, 1721; 1, 4, 7, 8, 1722;
1, 1724; 5, 1725.

Rogers, S. (argraffydd), rhif 1, 1708.

Rogers, Samuel, rliif 2, 17."W.

Rolt, Richard, rhif 10, 13, 1749.

Romaine, W., 19, 1759; 23, 1707; 2,

6, 1777; 6, 1792; 15, 1796.

Ross, John neu loan (argraffydd),

rhif 7, 1743; 5. 1744; 11, 1749; 10.

1763; 6, 8, 18, 19, 21, 25, 28. 31.

1764; 1, 7, 12, 14, 15, 16, 1765; 3,

5, 7, 22, 24, 25, 26, 17<i6; I, 2, 3,

10, 11, 12, 14, 16, 21, 25, 1767; 3.

9, 10. 11, 12, 19, 20, 21, 1768; 1,2,

14, 17, 1769; 2, 3, 8, 12, 20,21,28,
31. 1770; 3, 11, 13, 14, 17,26, 27,

1771; 2, 3, 6, II, 12, 13, 14, 1772;
2, 3, 7,8, 10, 11, 12, 13, 16,19,24,
28, 30, r3; 2, 4, 10, 11, 20, 23,

28, 31, 1774 ; 1, 2. 6, 7, 8, 12, 15, 20,

25, 27, 29, 30, 32, 1775; 11, 17, 21,

22, 24, 1776; 7, 11, 19, 24, 30, 31,

34, 1777; 8, 9, 12, 14, 18, 1778; 24,

1779; 5, 6, 7, 8, 1780; 2, 3, 8, 9,

11, 1784; 2, 4, 7. 18, 1785; 12,

1786; 11, 1788; 8, 10, 1789; 2, 10,

11, 12, 1790; 20, 23, 1791 ;31, 1792;

4, 10, 21, 22, 23, 32, 36, 1793; 4, 5,

24, 32, :M, 1794; 3, 7, 10, 1795; 5,

7, 13, 18, 19, 17%; 1, 19, 1797; 6,

1799.

Ross a Daniel, rhif 20, 1794.

Rousseau, Samuel (argraffydd), rMf
2, 1800.

RoM'e, John, rhif 1. 1685.

Rowland, Ellis, rhif 11. 1748.

Rowland, John (argraffydd, Boded-
eyrn a'r liala), rhif 11, 1748; 9,

1756; 12, 1760; 1, 2, 1761; 4, 8,

1762; 10, 1776; 5, 1777.

Rowlands, Daniel ( Llangeitho), rhif

2, 1739; 3, 1742; 2, 1743; 2. 6, 7,

1744; 18, 1759; 3, 15, 1762; 18,

1767; 1, 1769; 2, 3, 1772; 24, 1774;

1, 1775 ; 22, 1778 ; 4, 1789 ; 27, 30,

1791; 17, 17t>2;18, 1797.

Rowlantls, Henry (Esgob), rhif 3,

1723.

Rowlands, Henry (Llannidan), rhif 3,

1723; 10, 1766.

Rowlands, Parch. J., rhif 15, 1771.

Rowlands, Man', rhif 31, 1792.

Rowlands, W. "(Pks Gwyn), rhif 3,

1723.

Rowlands, W., A. B., rhif 1, 1712.

Rowhinds, William (leuaf), rhif 4,

1752.

Rovston, R., rhif 7, 1672.

Rudd, (JritHth, rhif 6, 17.W.

Ruddinian, T. a W. (argraffwyr), rhif

7. 17;}8.

Russell, Robt.. rhif 2. 1709; 2, 1710.
Russell, Arglwydd William, rhif 6,

168:1

Russell, Syr William, rhif 3, 1634.
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S.

S., J. (J. S.), rhif7, 1714.

Salesbury, Henry, rhif 3, 1593.

Salesbury, Thomas, rhif 3, 1593; 1,

2, 1603.

Salesbury, Dr. John, rhif 1, 1588.

Salesbury, Syr Sion, rhif 1, 1593.

Salesbury, William, d.f. 1546; rhif 1,

2, 1547 ;1, 2, 3, 1550; 1, 2, 3, 1551;

1, 3, 5, 1567; 1, 1586; 1, 2, 1588;

1, 1593 1, 1607 ;1, 1634.

Salisbury, t. 2, 3.

Salsbri= Salesbury, W., Salisbury,

Deon, d.f. 1546.

Salter, J. (argraflfydd), rhif 33, 1789;

5, 1790.

Sammes, Aylett, rhif 6, 1676; 19, 1776.

Samuel, Christmas, rhif 6, 1714; 2,

1716; 5, 1717; 1, 1723; 3, 1728; 4,

1730; 1, 1764.

Samuel, Edward, rhif 6, 1712; 9, 1716;

4, 1718; 1, 1722; 6, 1723; 1, 1731;

9, 1766; 9, 1793; 37, 1798.

Samwel, Dafydd, rhif 6, 1712.

Sandeman, Robert, rhif 7, 1765; 4,

1766.

Sanders, loan, rhif 22, 1777; 8, 1786.

Sandford, P. (argraflfydd), rhif 30,

1790.

Saunders, Dafydd, rhif 7, 1780; 12,

1791.

Saunders, Dr. Erasmus, rhif 7, 1718

;

6, 1721.

Scougal, Henry, rhif 24, 1779; 6,

1799.

Scott, Dr. John, rhif 6, 1752.

Schoeflfer, Peter (Opilio), t. 1.

Seccer, William, rhif 3, 1775.

Seeker, Thomas (Archesgob), rhif 4,

1778.

Sellers, J., rhif 4, 1702.

Senner, John (argraffydd) rhif 4, 1702.

Sheen, Thomas, rhif 17, 1790.

Sheeter, loan, rhif 3, 6, 1658.

'Shaver,' Y, rhif 10, 1769.

Shepherd, Mr. A., rhif 11, 1693.

Shepherd, Thomas, rhif 7, 1657; 4,

1727.

Sherlock, Dr. William, rhif 1, 1691

;

13, 1777-

Shipley, William Davies (Deon), rhif

26, 1784; 28, 1791.

Shower, John, rhif 8 (1), 1748.

Sion, A. ap D., rhif 13, 1799.

Sion, Gryffydd (Pant yr Haidd), rhif

1, 1730.

Sion, Harri, rhif 28, 1773 ; 30, 17 .

Sion, Harry, rhif 17, 1798.

Sion Llcyn, rhif 14, ISOO.

Sion Trefredyn, rhif 1, 1651.

Skerne, Harry, rhif 17, 1778.

Skrine, Henry, Esq., rhif 20, 1798.
Smith, J. E., rhif 9, 1710.
Smith, John, A.B., rhif 12, 1780.
Smith (neu Smyth), Dr. Rosier, rhif 1,,

1609; 1, 1611 ; 1, 1615; 1, 1618; 2,

1657 ; 3, 1683.

Smith, William, D.D., rhif 18, 1775.
Smith, William, A.M., rhif 1, 1776.
Stacy, Edmund, rhif 4, 1722.
Staflbrd, Simon, rhif 1, 2, 1602 ; 2,

1600.

Stanley, William, D.D., rhif 1, 1710.
Stillingfleet, Edward, D.D. (Deon)^

rhif 3, 1685.

Stradling, yrArghvyddes, rhif 1, 1639.
Stradling, Sir Edward, rhif 1, 1592:,

1, 1639; 4, 1702.
Stradling, Sir John, rhif I, 1592: 1,.

1639; 4, 1702.

Strahan, W., rhif 13, 1786.
Strange, John, rhif 8, 1769,
Stratham, W. (argraffydd), rhif 2,

1780.

Strathan, A., rhif 2, 1780.
Strong, William, rhif 1, 1685.
Snodham, T. (argrafiydd), rhif 2^

1616.

Sorge, Mr., rhif 18, 1759.
Sotheby, W., rhif 39, 1794.
Southey, Robert, t. 2.

iSpeiman, Syr Henri, rhif 3, 1639.
Spence, Gream, rhif 19, 1790.
Speed, John, rhif 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 13, 14, 1610; 1, 1614;
2, 1616 ; 1, 2, 1627 ; 5, 1670 ; 5, 1676 ;

10, 1710.

Spilman, John, Rhagdraith.
Spira, Francis, rhif 3, 1753.

Spottiswood, — (argraffydd), rhif 2,
1780.

Stephenson, Jos., rhif 6, 1587.

Stinton, Dr. G., rhif 4, 1778.

Stuart, yr Arglwyddes Arabella, rhif

4, 1607.

Sudbury, John (cyhoeddwr), rhif 2,

1616.

Swanley, Capt. Richd., rhif 1, 1645.

Swift, Deon, rhif 8, 1709; 9, 1738;
4, 1749; 15, 1750.

Symmons, Dr. Charles, rhif 20, 1795.

Synge, Esgob, d.f. 1737; rhif 3,

1756.

T.

T., A. (A. T.), rhif 6, 1722; 2, 1723;
3, 1729.

T., D. (D. T.), rhif 6, 1750; 18, 1776.

T., J. (J. T.), rhif 8, 9, 1710; 6, 1766;
12, 1768; 9, 1709.

T., R (R. J.), rhif 1, 1650.

T., S. (S. T. = Simon Thomas),
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Thif 4, 1721; 1, 1724; 1, 1728; 4,

17.^5; 12. 1741; 1>. 10, 1742; 8,

I74<;; 4, 1780; 4. 17D1).

TalicHin, rhif 1, d.f. i:><)7 (t. 10).

Tanner, ThoniM, rliif 10, 1748.

Tau (Jimol ( = T. Griffiths), rhif 24,

1779.

Taylor, Joremi (Eagob), rhif 5, 1644;

3, 1701; 2. 1724; 12, 17!»5.

Taylor, John, rhif 2, 1G52; 14, 1G53.

Taylor, Nathaniel, rhif 1, 1785.

Taylor, H. (argraffydtl), rhif 11, 1798.

Taylor, W., rhif 1, 1717; 6, 1722.

Tegia, rhif 1, ir)67; 1, 101 1; 1, 1G20.

Tiilotson, Dr. J. (Archesgob), rhif 4,

1()57; 1, 1G75; 11, 1703; 1, 1704.

Thaokwell, — (argralfydJ), rhif 1,

1588.

The]wall, John, rhif 20, 1800.

Thelwall, Simon, rhif 6, 1G43.

Theobald, Dr., rhif IG, 1771.

Thomas, Alban, Rhagdraith ; rhif 5,

1722; 2, 172;^: 3, 1729.

Thomas, Dafydd (Glynt)g>vr), rhif 15,

17G7.

Thomas, Dafydd (Dafydd Ddu Eryri),

rhif 1, 1774; 3, 1791; 10, 1794.

Thomas, Daniel (argraffydd), rhif 22,

1770; 13, 1771; 31, 1773.

Thomas, David (Bedyddiwr), rhif 8,

1760; IG, 1789.

Thomas, Edward, rhif 17, 17G5.

Thomas, Enoch, rhif 26, 1791.

Thomas, Evan (IJardd, yr un A'r E. T.

uchod), rhif 9, 1765; 11, 15, 176G.

Thomas, H., rhif 10, 1794.

Thomas, Hugh, rhif G, 1729.

Thomas, Ifan (argraffydd), rhif 8,

1765; 7, 12, 24, 17G7; 2, 1770;
1, 4, 12, 1782

Thomas, loan, rhif 1, 1680.

Thomas, Jenkin (Cwm Du), rhif 3,

1717; 3, 173G.

Thomas, Job, rhif 20, 1777.

Thomas, John (Pen Ffordd Wen),
rhif 23, 1790 ; 6, 1793.

Thomas, John (Annibynwr), rhif 2,

1G9G; 7, 1714; 2, 1716.

Thomas, John (argraffydd), rhif 4,

1644 ; 1, 1G45.

Thomas, John (Rhaiadr Gwy), rhif

19, 1759; 12, 1762; 2;^, 1767; 30,

1770; 7, 8, 1771; 8, 23, 26. 1777;
7, 8, 1782; 9, 178<); 6, 1788; 6,

1789; 9, 1794; 18, 17%.
Thomas, Josua (Betlyddiwr), rhif 5,

1751; 1, 1757; 3, 1767: 23. 1775;
6, 1780; 25, 1791; 18, 1794; 6,

1795.

Thomas, Josua (Llanbister), rhif 6,

1752.

Thomas, J. (Josua, ef allai), rhif 4,

1727; 3, 1728.

Thomas, Josua (Tir A bad), rhif 10,

1752.

Thomas, I.ewis, rhif 7, 1714; 2, 1710.

Thomas, Nichohm (argraffydd), rhif

7, 1714; 2, 1716; 1, 1718 ;G, 1721;

2, 17234; 1, 2, 1725; 1, 1726; 3, 4,

11, 1727; 3, 1728; 1, 1730; 5, 0,

1731 ; 1, 1731-3; 4, 1732; 1, 1732-3;

3, 1733; 2, 1739.

Tlir.mas, Oliver, rhif 1, 1631 ; 1, 1677.

Thomas, K. & D. (Khys a Daniel ar-

graffwyr), rhif 12, 1771; (Gvrel

Thomas, Rhys.)
Thomas, Parch. Richard, A.M., rhif

9, 1800.

Thomas, Robert, rhif 5, 1778.

Thomas, Sochariah, rhif 12, 1769; 13,

1793.

Thomas, Simon : gwel T., S. (T. S.=
Simon Thomas).

Thomas, William (Bala), rhif 1, 1792;
31, 1794; 11, 1797; 3, 18<X).

Thomas, Timothy (Be<lyddiwT), rhif

2, 1757; 4, 8, 1759; 9, 10, 11, 24,

1764; 11, 1765; 21, 25, 1766; 12,

1769.

Thomas, Dr. W. (Esgob), rhif 1, 1646

;

5, 1656; 2, 1670; 3, 1672.

Thomson, Aaron, rhif 6, 1718.

Thurford, Hugh, rhif 10, 1773.

Tomas Llywelyn Deio Pywel, rhif 1,

1567.

Tomas, Rhys (argraffydd), rhif 7,

1760; 7, 10, 1761 ; 3, 15, 1762; 20,

27, 1764; 20, 1766; 8, 17, 18,

1767; 3, 6, 11, 1769; 10, 16, 17,

22, 1770; 9, 19, 21, 1771: (Gwel
hefyd Thomas, R. a D.)

Tombs, John, rhif 7, 1656.

Tong, W„ rhif 20, 1716.

Tonson, Jacob (argraffydd), rhif 4,

1695.

Tonstal, Cuthbert (Esgob), t. 2.

Toland, John, rhif 8, 1747.

Toplatly, Aug. Mont., rhif 16, 1788.

Toy, Toye, neu Toe, Humphrey, rhif

1, 3, 15(i7 ; 5, 1568 ; 2, 1573.

Tracy, Eben. (argraffydd), rhif 7,

1707.

Trefredyn, Sion, rhif 1, 1651.

Trevor, Hon. Sir Jolm, rhif 42, 1792;
8 1 8(K)

Tuc'cer, Dafydd, rhif 12, 1773.

Tudur, Sion, rhif 1, 1588.

Twm o'r Nant : = Edwards,
Thomas (o'r Nant).

Tw>Tie, Thomas, d.f. 1572, 1573.

T>^ync, Thomas a John, rhif 1, 2^

1575.

Tye, Joseph (argraffyddl rhif 29,

1794.
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Tyiidal, William, rhif 1, 1567; 3,

1573.

Tyrrell Jas., rhif 1, 1639.

Tyrrell, Sir T., rhif 1, 1639.

Tywysog Eugene, rhif 5, 1765.

U.

Ukawsaw Groniasaw, Albert, rhif

16, 1779 ; 16, 1780.

Urbanus, Mercurius, rhif 5, 1643.

Usher, James (Archesgob), rhif 1,

1639; 2, 1687; 6, 1786.

Usserius, Jac. =Usher (Archesgob).

V.

v., W. (W. v.), rhif 4, 1657.

Valentine, Dr., rhif 3, 1655; 1, 1684;
15, 1716.

Vaughan, Edw. (Llwydiarth), rhif 3,

1675.

Vaughan, Evan, rhif 3, 1658.

Vaughan, Henry, rhif 7, 1650; 7,

1656.

Vaughan, Sir Hugh, rhif 13, 1642.

Vaughan, Sir J., rhif 9, 1677.

Vaughan, 01., rhif 5, 1657.

Vaughan, Rice, rhif 9, 1672.

Vaughan, Dr. Richard, rhif 1, 1588;

2, 1595.

Vaughan, Robert, rhif 1, 1665.

Vaughan, Rowland, rhif 1, 1607; 1,

1630; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1658; 4,

1675; 1,1682; 1, 1690; 8, 1710; 6,

1715.

Vaughan, Thomas, rhif 6, 7, 1650.

Vaughan, Syr R. W., t. 3 ; rhif 1, 1632.

Vaughan, Wm. Owen Gwin, rhif 8,

1736.

Vaughan, W. (o'r GeUi Aur), rhif 2,

1600.

Vergil, Polydor, t. 2, 4; rhif 2, 1^68;

6, 1587 ; 16, 1610.

Vertot, The Abbot of, rhif 6, 1722.

Vincent, Thomas, A.M., rhif 1, 1719:

3, 1727.

Virgil, Polydor= Vergil, Polydor.

Virinnius, Ponticus, rhif 1, 1585; 6,

1687.

Virgilius, Polydorus, t. 2, 4 ; rhif 2,

15()8; 6, 1587; 16, 1610.

Vitalis, Ordericus, rhif 4, 1603.

Vivian, T., rhif 1, 1782.

Voss a Morris (argraft'wyr), rhif 12,

1797; 15, 1798; 1, 1799.

W.

W., B. (B. W.), rhif2, 1719.
W., D. (D. W.), rhif 24, 1745.
W., E. (E. W.): gwel Wyuu, Ellis.

W., E. (E. W.=Edmund WUliams,
Offeiriad Methodistaidd), rhif 17,

1740; 3, 1741; 1, 1742; 16, 1783.
W., G. (G. W.), rhif 24, 1745. .

W., T. (T. W., argraflfydd), rhif 6, 7,

1650 ; 7, 1659.

Wadsworth, Thos., M.A., rhif 4,
1713; 8, 1740.

Wake, William, D.D., rhif 1, 1731.
Wakley, Thomas, rhif 4, 1641.

Waldegrave, — (argrafiydd), rhif 2, 3,

1588.

Waley, (neu Whaley), John (argraflf-

ydd), rhif 1, 1547; 1, 1551; 1,

1564-5.

Walker, D. (argraflfydd), rhif 20,

1797.

Walker, Fowler, rhif 1, 2, 3, 1733;
2, 1734.

Waller, William, rhif 10, 1693; 8,

1698; 3, 1699; 16, 1711.

Walley, Charles, rhif 1, 1691.

Wallter, loan ( = y Parch. John
Walters, Hynaf), rhif 10, 1772.

Walters, Hannah, rhif 15, 1780.

Walters, Henry (argraflfydd), rhif 7,

26, 1790.

Walters, John, A.C. (Llandocheu),
rhif 2, 1727; 12, 1771; 10, 1772;
17, 1783; 17, 21, 1788; 13, 1794.

Walters, John, A.C. (leuaf), rhif 15,

1780 ; 17, 21, 1788.

Walters, Thos., rhif 5, 1717.

Walsingham, Thomas, rhif 4, 1630.

Ward, Aaron (argraflfydd), rhif 2,

1734.

Warner, R., rhif 2, 1697; 28, 1798;
27, 1799; 11, 1799; 7, 1800.

Warrington, William, rhif 14, 1786;
13, 1787; 17, 1788; 16, 1791.

Watcin, Thomas, rhif 42, 1774.

Watkins, Walter, rhif 17, 1790.

Watkins, Morgan, rhif 7, 1659.

Watson, T. (Esgob), rhif 5, 1701 ; 6,

1702; 9, 1703; 4, 1705.

Watkins, Parch. Thomas Lloyd, rhif

45, 1792.

Watson, Thos., rhif 2, 1790.

Watson, Rich. (Esgob), rhif 10, 1793.

Watts, Dr. Isaac, rhif 10, 13, 1741

;

21, 1750; 2, 1753; 7, 8, 22, 1771;
2, 27, 1775; 7, 1778; 8, 1790; 17,

1791; 5, 1794; 19, 1797.

Wdenis, rhif 1, 1553.

Webb, Dr. George, rhif 1, 1730; 12,

Webb, John, rhif 6, 1655.

1760.

Wells, Edward, D.D., rhif 2, 1658;
12, 1711; 12, 1712; 1, 1714.

Wemiulerus, Otho, rhif 1, 1661.

Wesley, Charles, M.A., rhif 2, 1727;

3, 1751 ; 14, 1775.



•Weijley, John, M.A.. rhit % 1721;
\

II. i:.'>: -J, 1759; 9, 1770; 30,

17 :n.
\\ , i . ler •

( = Dafydil Jt»no»),
rl.u .;... irJi; IH), ni^lJ.

Wetlicr.ill, T., rhif 3, lTt)2,

Wli:i.toii. Lull, rhif 1, l(>89-90.

WliiP.v. Samuel, rhif 9, 17tJ;{.

W at.ik.r, John, rhif 1.5, 1773.

Whitchurch, KJward (Ari^raiVviM),

rhif 1, loW; 2, I.wl ; 1, 15-kS.

WTiite, B. a J., rhif 1, 1794 ; 2, 179C.

White. Ben. (argraflydil), rhif 10,

1714.

White-, J., rhif 7, 1791.

Whittieia, George, rhif 14, 1752; 10.

1781.

WhitgifTt, Dr. John (Archesgob), rhif

1, l.-)S8.

Whitletlge, RoWrt (argrafTydil), rhif

4, 1709; 1, 1710.

Whitletlge, Thos., rhif 1, 1693; 4,

1709.

WliitN'lLjo, Thos. a W., Everingham
tur-r.dlwyr), rhif 1, 2, 3, 4, 5, 1G93.

Wlutliii.lge, H., rhif 2, 1734.'

WigstcHiirHenry, rhif ">, 1800.

W.-stun, Sir il<.-er, rhif 2, 3, 1.kS8.

Wiiksti:i(l, i:<lNvanl, rhif 5, 1718.

Wilcin.s, W. (argratVydd), rhif 0, 1717;

1, 1733.

Windet, John, rhif 1, 1586.

WilheluiusiJemeticensis, rhif 4, 1G03.

Wilkin.s, David, rhif 10, 1748.

Wilkinson. Dr., rhit 5, 1704.

Wiliau), Dafydd, rhif 20, 1702; 4,

1703; 22, 1777; 22. 1779; 29, 1788.

Wiliam, Ifan, rhif 19, 177o:

William, Richt. rhif 24, 174').

Wdliams, Archesgoh, rhif 10, 1703.

Williams, Tarch. K., rhif 10, 1783.

Williams, Sir Charles Hanbury, rhif

13 i7r,;{.

William.s, Dafydd ( Llanbedry Fro), rhif

30, 1777; 22, 1778; 14, 27, 1779; 7.

10. 14, 1782; 12, 13, 1783; 7, 17,

1784; 11, 1780; 18, 1788; 22,29,
30, 1789; 15, 1791; 20, 1792; 13,

26. 1797; 13, 1798.

Williams, Dafydd (Mandeilo Fach),
rhif 20, 1702; 9, 1770; 11, 1772;
13, 1770; 22, 29, 30, 1777; 22,

23, 1773; 27, 1779; 29. 178vS.-

Williams, David (Monmouthshire),
rhif :i8, 1792; 3, 1790.

Williams, Dr. C'ljarUs, rhif 24, 17^9.
Williams, Dr. Daniel, rhit S, 1718;

5, 1729; 1, 1739; 5. 1759.

Williams, Ebent-zer, rhif 2, 1770.

Williams, Edmund, rhif 1.3, 1700.

JVilliams, litlward (lolo Fardd Gla-

78

if 38, 17U1; 21. 17U3: 0. 1707
Wiiliains, Etlward (lolo

ti.i 1.'><>7; rhif 40. \7*j:

Will 17:0.

Wili <. (argralf-

W\r'. ,uu .^. -.', l..»J; 8, 19, 20.

1793; 14, 1790; 19. 1799.

Williams, Evan, rliif 12. 1749: 10.

17.50; 0, 1760; 4, 1762; 4, I

Williama, George ( = iUwier.S;

rhif 1, 161.5.

Williams, (irittith (E«gob), I

1044.

Williaujs, Hugh (Abcrffraw), rhif 31,

1773; 12, 1770.

Williams, Hugh, rhif .3, 1786.

Williams, John (Al>eryi»twyth), rhif

9, 1789.

Williams, John (Paiity Celyu), rhif 7,

19, 1794.

Williams, John (Llanfrothen), rliif 4,

1701.

Williams, John, LL.D., rhif 7, 1791;
2'.), 1792.

Williams, John (WUley), rhif 3, 1731

;

9, 1737.

Williams, J(»hu (.St. Athan), rhif 19,

1719; 7, 1781.

Williams, John (Cynwj'd), rhif 37,
1798.

Williams, licwis, rhif 1, 1736; 8,

1737; 11, 1740; 3, 1704.

Willianjs, iMatthew, rhif 3, 1688; 32.

1775; 2, 1784; 9, 1785; 11, 1794;
.5, 1799.

Williams, Morgan, rldf 34, 1791.

Williams, Moses, Rhagdraith ; rhif 2,

1688; 3, 1710; 6, 7, 8, 1711; 3,

1715; 1, 3, 4, 8, 1717 ; 1, 2, 3, 1718;
4, 1719; 6, 1723; 6, 1726; 1, 2,

4, 17.30; 7, 1731; 2, 1753;
5, 1770.

Williams, Nathaniel, rhif 19, 1777;
.5, 1785; 23, 1790; 15, 1798.

Williams. Peter, rhif 2, 1730; 10,

1759; 9, 1760; .3, 1762; 1, 2, 1770;
6, 1771; 11, 1773; 2, 1774; 1, 2,

.3, 5, 1781; 2, 1782; 2, 178,3; 9,

11, 1784; 3, 16, 1788; 6, 1790; 11,

14, 16, 175>2; 18, 1789; liO, 1791;
45, 1794: 27. 1797.

Williams, Rtibert (Eifionydd), rhif 25.
1792.

Williams, Rowland (Ysgeifiog). rhif

1, 1621.

Williams, Samuel, rhif 3, 1707; 8, 7.

1710; 1, 1717; 7, 1718. '

Williams, Thomas, M.A. (Dinbych),
rhif 1, 1691; 1, 1708; 4, 1710; 4,
1712; 13, 1777.

Williams, Thomas (argraffydd), rhil

K -25, 1799.
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Williams, Thomas (Tal y Bont), rhii '^,

1758; 4, 1760.

Williams, Thomas (Trefriw), rhif 1,

1632.

Williams, Thos. (Crynwr), rhif 17,

1745; 2, 1777.

Williams, Thos. (Bethesda), rhif 13,

20, 1796.

Williams, Thos. (Mynyild Bach), rhif

3, 1724; 6, 1727; 13, 1861; 26,

1766; 3, 1768; 17, 1771.

Williams, W. (argrafiydd), rhif 8,

1765; 1, 1766.

Williams, Walter (Llanddetty), rhif

9, 1731.

Williams, William (sir Benfro), rhif

24, 1775 ; 28, 1789.

Williams, William (cyhoeddwr), rhif

4, 1727.

Williams, William, A.B. (Caergybi),

rhif 1, 1782.

Williams, William (Aberteifi), rhif 13,

1769; 31, 1770; 21, 1794; 15, 1798;

23, 1799.

Williams, William (Pant y Celyn),

rhif 6, 1744; 7, 8, 1715; 4, 1746; 3,

1747; 4, 1751; 7, 1753; 7, 1756; 7,

1757; 5, 1758; 1, 20, 1759; 5, 1761;
2, 1, 14, 1762; 7, 10, 1763; 6, 8, 19,

28, 1764; 3, 24, 1766; 1, 1767; 11,

1768; 6, 11, 1769; 10, 11, 24, 1770;

2, 1771; 6, 17, 1772; 14, 20, 1773;
7, 13, 18, 1774; 30, 1775; 22, 23,

1776; 6, 25, 1777; 25, 1778; 1, 12,

1779; 11, 16, 1780; 8, 21, 1781; 15,

1782; 12, 21, 22, 1784; 15, 16, 18,

1785; 6, 1786; 1, 11, 1787; 13,

1788 ; 20, 1790 ; 2, 11, 12, 14, 22, 27,

1791 ;8, 1795; 8, 1799.

Willis, Brown, LL.D., rhif 7, 1717;
5, 1719; 5, 1721.

Willison, J. (Dundee), rhif 11, 22,

1797.

Wilson, A., rhif 17, 1800.

Wilson, Dr. Thomas (Esgob Manaw),
rhif 5, 1752; 18, 1759; 1, 1774.

Wilson, loan (argraflFydd), rhif 13,

1741.

Wilson, Richard (y lluniedydd), rhif

31, 1775.

\..i.suii, .Saiuvul, ilii. _;, L,,,! , ,j, i i.

1766; 9, 1768; 3, 1770; 10, 1785.
Winter, John, rhif 3, 1671.
Winterton, Dr. 11., rhif 1, 1661.
Wise, Ffransis, d.f. 1574; rhif 11,

1722.

Wood, T. (argraffydd), rhif 38, 1774

;

3, 1776; I, 1777; 9, 10, 1781; 1,

12, 1782; 1, 3, 16, 1783; 2, 1787;
13, 1790.

Woodman, — rhif 6, 1729.
Woodward, T., rhif 4, 1733.

Wosencroft, C. (argrafifydd), rhif 3,

1782.

Wotton, Dr. W., Rhagdraith; rhif

5, 1730.

Wyat, John, rhif 9, 1707; 6, 1721.

Wyndham, H. P., rhif 22, 1781; 15,

1781.

Wynn, Gr. (Llangadwaladr) rhif 2,

1724; 12, 1795.

Wynn, Edward, D.D., rhif 1, 1621

;

1, 1662; 1, 1723-4.

Wynn, Edward (Pontesgin), rhif 3
1723.

Wynn, Ellis (y BarddCwsg), rhif 11,

13, 1700; 3, 1701; 6, 1703; 6, 1710;

4, 1720; 8, 1755; 6, 1757; 24,

1759; 15,1767; 14, 1768; 21, 1774.

Wynn, Jane, rhif 6, 1677.

Wynn, W. W. E., Ysw. (Peniarth),

rhif 1, 1632.

Wynne, Edward (Llanaber), rhif 1,

1755.

Wynne, Robert (Gwyddelwem), rhif

2, 1731.

Wynne, Syr John (G^vydir), rhif 32,

1770; 14, 1781.

Wynne, Syr Watkin W., rhif 19,

1745.

Wynne, Wm., A.M., rhif 1, 1697; 4,

1702; 17, 1774; 6. 1784.

Wynne, William (bardd), rhif 37,

1798.

Yorke, Philip, rhif 1, 1795; 3, 1799.
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